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                                                         RESUMO 

 

 Atualmente o melhor tratamento com potencial curativo para um grupo 
selecionado de pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC) é o transplante 
hepático (TH).  A sobrevida no pós-TH está relacionada com o diagnóstico precoce 
do tumor e com técnicas terapêuticas mais eficientes. Todavia, encontramos 
diferentes taxas de recidiva do CHC em pacientes dentro dos mesmos critérios para  
TH. Isto significa que podem existir outros fatores responsáveis pela recidiva tumoral 
(RT) no pós-TH. O objetivo deste trabalho foi analisar a  RT dos pacientes que foram 
submetidos a TH  por CHC em um centro onde o pool de doadores é limitado, assim 
como avaliar o impacto do atual sistema  de alocação de órgãos na sobrevida a 
longo prazo no Serviço de TH do Hospital Geral de Bonsucesso. Um estudo  
retrospectivo dos prontuários dos pacientes  submetidos a TH por CHC com doador 
cadáver e doador vivo conforme critérios de inclusão  e exclusão  foi realizado no 
período de  junho de 2001 à  junho 2011. O acompanhamento compreendeu um 
período mínimo de 10 meses e máximo de 10 anos pós-TH.  Foram analisadas as 
sobrevidas do grupo de TH doador vivo e cadáver, antes e após a implementação do 
MELD score no grupo cadáver. Dos 423 transplantes hepáticos foram selecionados 
93 (21.9%) pacientes com explante confirmando CHC. Na análise global, foram 
observadas 14 recidivas (15 %). Metade (7casos)  ocorreram no fígado e a outra 
metade no pulmão (5 casos), osso (1 caso) e linfonodos (1 caso). O tempo médio  
entre o TH e a recidiva foi de 7.57 ± 4.71 meses com a  mediana de 6 meses, 
variando de 2 a 17 meses. A presença de invasão vascular apresentou impacto na 
recidiva da população estudada (RR 12.27, IC 95% 2.9-51.5, p= 0.006). As 
sobrevidas foram semelhantes em ambos os grupos, transplante hepático doador 
cadáver (THDC) e transplante hepático doador vivo (THDV) sem diferenças 
significativas (p=0.35). No entanto, diferentemente dos resultados encontrados na 
literatura, o MELD score não modificou a sobrevida a longo prazo no grupo THDC 
(p=0.39).  

 

Palavras-chave: Carcinoma Hepatocelular. Transplante Hepático.  Recidiva. MELD, 

Sobrevida 

 

                                          

          

                                             

 
 
 

 



 

 

 

 

                                                    

                                                            ABSTRACT 

 

   Currently, the best treatment with curative potential for hepatocell
carcinoma (HCC) is   liver transplantation (LT).  Post LT survival  is related to b
early tumor diagnosis and more efficient therapeutic techniques. However, we fo
different HCC recurrence rates  in patients within the same criteria for LT sugges
that  other factors may be responsible for tumor recurrence after LT. The main of 
study was to analyze the recurrence  in HCC patients  who underwent LT in a ce
where the donor pool is limited, and assess the impact of the current  or
allocation  system in this center.  A retrospective study of  HCC patients data w
underwent) deceased  donor and living donor liver transplantation  according
inclusion and exclusion criteria was performed  between June 2001 and June 20
The follow up  ranged from  10 months to 10 years after LT. We analyzed   decea
donor and living donor survival, before and after the  MELD score implementatio
the latter group. Of the 423 liver transplants, 93 (21.98%) patients were select 
confirmed HCC in the explant. In the overall analysis, we observed 14 recurren
(15%). Of these, 4 (28.5%)  performed locoregional therapy. Half recurrences
cases) occurred in the liver and the other half occurred  in  the lung (5 cases), b
(1 case) and lymphonodes (1 case). The mean time between LT and diagnosi
recurrence was of 7.57 ± 4.71 months with a median of 6 months, ranging from 
17 months. Risk factors affecting survival in this population were the presence
vascular invasion  with the risk of  12.27 times (95% CI 2.92 – 51.51, p = 0.0
Vascular invasion in association to  donor type  had an impact on survival at 3 ye
(p = 0.35). The survival rates were similar in both groups living donor   and decea
donor, with no significant differences (p=0.39). Additionally, the MELD score did
change the long-term survival of patients who underwent deceased donor l
transplantation at our center. 

 
 

 Keywords:  Hepatocellular Carcinoma . Liver  Transplantation . Surviv
Recurrence . Meld sore  
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1  INTRODUÇÃO  

 

 Atualmente o transplante hepático (TH) é considerado uma terapia curativa 

para casos selecionados de portadores de carcinoma hepatocelular (CHC).  Isto 

ocorre porque  além de obter a  ressecção completa do tumor, também é possível 

extrair  todo tecido hepático  capaz de se diferenciar em  novas  células 

neoplásicas1.   

 No entanto, a escassez de doadores continua sendo um fator limitante 

quando se indica este tratamento, pois o longo tempo decorrido até a obtenção de 

um órgão pode ser decisivo na sobrevida do paciente com CHC.  Com o intuito de 

reduzir mortalidade em lista, o sistema atual de alocação de órgãos tem  priorizado,  

todos os casos de CHC com indicação de TH. Por este motivo, a partir de 2006 o 

número de transplantes por CHC aumentou significativamente, quando comparados 

aos não portadores de CHC 2.  

 Nos últimos anos, devido à melhora das técnicas diagnósticas e a um 

conseqüente aumento na freqüência  do CHC, o transplante hepático com doador 

vivo se tornou uma opção  atrativa em  regiões onde a demanda  é maior que a 

oferta de órgãos.   

Todavia, vários estudos relatam que as taxas de recidiva do carcinoma 

hepatocelular (CHC) são mais elevadas após transplante hepático intervivo quando 

comparadas com transplante hepático com doador cadáver 1,3. Não é claro se esta 

diferença é devido a uma resposta biológica tumoral relacionada ao tipo de 

procedimento ou a outros fatores tais como a seleção dos pacientes.  Especula-se 

que o aumento das taxas de recidiva poderia ser justificado no transplante hepático 

intervivo devido à presença de fatores de crescimento que medeiam a regeneração 

do enxerto, ou a  uma biologia tumoral agressiva de crescimento rápido que poderia 

não ser reconhecida durante o tempo reduzido em lista de espera para  transplante 

ou  até mesmo pela inclusão de  tumores maiores neste tipo de TH. 

Considerando o estado do Rio de Janeiro, onde o número de doadores de 

órgãos ainda é limitado 4, a possibilidade de estudar a recidiva tumoral e a sobrevida 

 



antes e após a introdução do atual sistema de alocação de órgãos,  assim co

verificar  a relação com o tipo de transplante, motivou a realização deste  trabalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      17 
mo 

.  

 
 



 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA  

 

As neoplasias malignas encontram-se hoje entre as principais causas de 

mortalidade mundial, com variações importantes no seu padrão de ocorrência em 

diversas regiões do mundo, seja pelas diferenças de suas taxas ou pela localização 

primária do tumor 5. No Brasil, o câncer é a terceira causa de morte, sendo 

responsável por 11,92% dos óbitos 6. Dentre as dez neoplasias mais comuns em 

todo o mundo o CHC encontra-se em quinto lugar, sendo atualmente  a terceira 

causa de  óbito relacionada à neoplasia 1.   

           A primeira descrição científica do CHC foi em 1901 por Eggel e desde então a 

cada ano, a incidência  vem aumentando com mais de 1.5 milhão de novos casos 

registrados no mundo 2, enquanto que na América Latina a incidência de CHC é 

aproximadamente 0.7 a 9.9 casos para cada 100.000 habitantes por ano6,7. 

No Brasil, o Sistema de Informação sobre Mortalidade registrou a ocorrência 

de 4.682 óbitos por CHC ocupando o 8o lugar na distribuição absoluta e proporcional 

(4,10%) de óbitos por câncer no país 6,7. No início da década de 80, o CHC no 

estado do Rio de Janeiro já ocupava o quinto lugar na mortalidade proporcional por 

câncer entre os homens e o sétimo entre as mulheres. No período de 1995-1999, a 

taxa de mortalidade padronizada para o Estado foi de 4,59 e 3,01/100.000 para 

homens e mulheres, respectivamente 6. 

A incidência mundial do carcinoma hepatocelular é bastante heterogênea, 

com taxas mais elevadas em países em desenvolvimento e em áreas com maior 

densidade demográfica 7,8. Nos Estados Unidos, a incidência aumentou em 71%, no 

período de 20 anos, passando de 1,4/100.000 para 2,4/100.000 habitantes. Destes 

casos, 90% são por  infecção pelos vírus da hepatite B ou C . Assim, o aumento da 

incidência do CHC está relacionado ao aumento da incidência de hepatite viral  

observado em um mesmo período 9.  

 Em relação à sobrevida do CHC, estudos revelam que a melhor terapia com 

potencial curativo é o TH 10. No entanto, a escassez de órgãos permanece como um 

fator limitante quando se indica este tratamento para CHC.  Como o tempo estimado 

para que o CHC dobre de tamanho varia entre 4 a 6 meses, o tumor pode progredir 



significativamente com o paciente em lista de espera, aumentando o risco de 

invasão microvascular, metástases ocultas e recidiva pós-transplante 10. Por vários 

anos, um número crescente de pacientes em lista e um longo tempo decorrido até a 

obtenção do órgão resultavam em uma  pequena porcentagem de TH  por CHC.   

           Após a implementação do score MELD  (Model for End Liver Disease) em 

2006, os pacientes portadores de CHC que apresentam  nódulo solitário de até 5 cm 

ou até três nódulos menores que 3 cm,   associados a ausência de  metástases à 

distância, passaram a ser  priorizados com scores mais elevados e 

consequentemente transplantados com um tempo de espera, em lista, 

significativamente menor10.  Esses critérios, são conhecidos como Critérios de Milão 

e associam-se a índices de sobrevida em 5 anos superiores a 70% e recidiva 

tumoral inferior a 15%. No entanto, para os pacientes  que não preenchem estes  

critérios e em centros onde o pool de doadores  de órgãos  são  menores , o TH 

intervivo,   torna-se uma opção atrativa.       

 Quando analisamos o TH por doador vivo (THDV), uma série de estudos 

demonstram maiores taxas de recidiva tumoral neste grupo 1. Uma das explicações 

para este fato é a utilização de enxertos menores quando comparados ao doador 

cadáver. Pesquisas realizadas em animais e algumas experiências clínicas, 

demonstram  que a injúria de preservação ou de fase aguda são caracterizadas por 

lesão sinusoidal resultante do fluxo venoso portal  excessivo  e da hipertensão portal 

transitória. Por isso, forças de cisalhamento são geradas por mudanças na  

hemodinâmica portal levando a uma  cascata inflamatória responsável pela adesão, 

angiogênese, invasão vascular e migração celular. Devido à capacidade de 

regeneração rápida do enxerto, a angiogênese apresenta um papel chave neste tipo 

de transplante e no crescimento tumoral.  Além disso, a resposta precoce à injúria 

de fase aguda e à regeneração hepática subseqüente podem teoricamente 

providenciar um ambiente mais propício e favorável para recidiva tumoral 11.  

 Apesar de trabalhos apresentarem maior recidiva do CHC  no THDV, estudos 

recentes demonstram resultados divergentes em relação à sobrevida entre THDV e  

THDC. Valkili et al. demonstraram sobrevida global maior,  em 1 e 5 anos pós TH  de 

96% e 81% respectivamente,  em uma série de 28 pacientes submetidos a THDV1,12.  

Já Fisher et al. analisaram 92 pacientes portadores de CHC submetidos a TH, 58 

por doador intervivo e 34 por doador cadáver demonstrando  semelhante sobrevida 

19 



livre de recidiva nos dois grupos.13 Neste estudo, a sobrevida global observ

maior no grupo doador cadáver, porém há divergência entre os res

encontrados na literatura quando comparamos diferentes centros. Diante

almeja- se um estudo que avalie os mesmos dados com objetivo de fortale

justificar as diferenças encontradas.  Para esta análise, torna-se imprescin

estudo das características relacionadas ao próprio tumor como o tamanho, pr

de invasão vascular e grau de diferenciação histológica. Além disso, outro a

que tem sido investigado quanto à possibilidade de influenciar a taxa de recid

emprego dos imunossupressores. Sabe-se que os inibidores de calcineurina

muito mais que prevenir episódios de rejeição do enxerto. Tais medica

favorecem o crescimento tumoral através de múltiplos mecanismos.  Por outr

o imunossupressor sirolimus tem se mostrado capaz de inibir ampla varied

tumores, através de mecanismos que interferem na angiogênese  tumoral e a

da apoptose, como demonstrados em estudos clínicos e experimentais10. No e

efeitos adversos limitam seu uso rotineiro nestes pacientes.   Portanto

avaliação criteriosa deve ser realizada antes de submeter um pacient

diagnóstico de  CHC a um transplante hepático objetivando redução da rec

um aumento da sobrevida.  

 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA  DO CARCINOMA HEPATOCELULAR 

 

As diferenças extremas observadas na incidência do carcinoma hepato

em várias regiões do mundo apontam para a importância dos fatores ambien

sua etiologia 14. No Sudeste Asiático, acredita-se que a  alta incidência seja d

prevalência elevada da infecção crônica pelo vírus da hepatite B (VHB) e na

juntamente com o VHB, observa-se a exposição às aflatoxinas devido às pr

condições no armazenamento de grãos. Na América do Norte e na Europa Oc

tem maior destaque a cirrose secundária ao  vírus da hepatite C (VHC) junta

com a cirrose de etiologia alcoólica e por esteatohepatite.  Pesquisas em 

mundo têm comprovado que infecções crônicas pelos vírus das hepatites 

abuso de álcool, além da exposição a aflatoxinas e a própria esteatohepatite

associadas à hepatocarcinogênese. Isolados ou atuando de forma sinérgica
           20 
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agentes causam modificações genéticas precipitadoras da ativação de oncog

inativação do gene inibidor tumoral p53, acarretando o desenvolvimento do
15,16,17. Outros fatores também relacionados à ocorrência do CHC são d

metabólicas, como a hemocromatose hereditária e a tirosinemia, o uso de est

anabolizantes,  a  esteatohepatite não-alcoólica, exposição a thorotrast, clo

vinil e tabagismo ( tabela 1).  

 

Tabela 1 -  Fatores de risco relacionados  ao desenvolvimento do carcinoma  hepatocelu
 

 
Cirrose 
Hemocromatose e tirosinemia hereditária 
VHB 
VHC 
Exposição a aflatoxinas 
Álcool  
Diabetes/ doença hepática gordurosa não-alcóolica 
Cirrose biliar primária 
Exposição a thorotrast 
Exposição a cloreto de vinil 
Tabagismo 
Estrogênios e androgênios 

Fonte: Referência 9,15 

 

2.2  DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULA

 

  O diagnóstico do CHC antes e após o transplante hepático é estab

mediante critérios propostos pela American Association of Study Liver D

(AASLD, 2010)18,19,20 e European Association for the  Study of the Liver (EASL
19,20 e  baseia-se na biópsia do tumor  ou  presença de lesão tumoral  hepática

de 1 cm em seu maior diâmetro em pelo  menos um método de imagem típic

a  tomografia computadorizada com estudo dinâmico (TC) ou ressonância 

magnética (RM).  A imagem típica na tomografia é definida pelo comporta

hipervascular na fase arterial associado à lavagem rápida, na fase portal e tar

RM , um hipersinal em T1 e sinal variável em T2 com padrão de vascula

semelhante a TC.  Um modelo mais conservador estabelece como diagnóstic

menos, duas técnicas de imagem típicas ou uma imagem típica assoc

aumento da AFP acima de 200ng/ml em pacientes portadores de hepatopat
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papel da ultra-sonografia com contraste e do PET-scan  permanece  controverso  na 

literatura 20. 

 Como parte da avaliação pré-transplante dos candidatos com CHC, todos 

são submetidos a exame de Eco-Doppler de vasos hepáticos, TC de tórax, abdome 

e cintilografia óssea para estadiamento e exclusão de  doença extra-hepática.   

 A importância em estadiar uma neoplasia está na seleção de uma 

terapêutica mais adequada, avaliação prognóstica e controle evolutivo do tratamento. 

Em oncologia, o prognóstico de pacientes com tumores sólidos está, na maioria dos 

casos, relacionado ao estágio do tumor. No entanto, em pacientes portadores de 

CHC, o prognóstico deve ser baseado na combinação da doença tumoral e função 

hepática.  

           Um dos primeiros sistemas de estadiamento deste tumor baseou-se na 

classificação patológica TNM,14 da American Joint Committee on Cancer (AJCC), 

revisto em 2002, que reconhece como fatores preditores de prognóstico mais 

importantes a presença e extensão da invasão vascular no interior do tumor 21. 

Comparativamente ao estadiamento de 1997, o sistema revisado reconhece que 

apesar do tamanho tumoral e número de nódulos preverem a presença de invasão 

vascular, tumores solitários de até 5 cm em seu maior diâmetro sem invasão 

vascular têm o mesmo prognóstico que pequenos tumores (de até 3 nódulos 

menores que 3 cm).  Todavia, a informação patológica é necessária para avaliar a 

invasão vascular, que está disponível apenas em pacientes submetidos à cirurgia. 

Além disso, informações em relação à função hepática e a condição clínica “PS” 

(Performance Status) não pontuam neste sistema. Por isso, Vauthey et al. relataram 

um estadiamento associando a  função hepática  ao sistema TNM, em pacientes 

com e sem cirrose relacionada com a hepatite B 22. A sobrevida em cinco anos foi 

semelhante naqueles com ou sem cirrose, que possuíam um tumor solitário menor 

ou igual a 5 cm. Por outro lado, a sobrevida em  cinco anos foi pior nos pacientes 

cirróticos com tumores maiores que 5 cm (28% versus 40%).   

A classificação de Okuda, descrita em 1985 também teve como objetivo 

prever a média de sobrevida de pacientes com hepatocarcinoma não submetidos a 

qualquer tipo de tratamento. Este sistema de classificação incluiu o tamanho do 

tumor e três medidas de gravidade da hepatopatia: a presença de ascite, níveis de 

albumina e bilirrubina. A sobrevida para os pacientes não-tratados, com  
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estadiamento de Okuda I, II e III, foi de 8.3, 2.0 e 0.7 meses, respectivamente 23

Este sistema não estratifica os pacientes pela invasão vascular ou pela presença ou

ausência de metástases. A grande ressalva em relação a esta classificação é que os

tratamentos clínicos evoluíram muito desde então, com o surgimento de novas

terapias não identificadas neste sistema.       

 A classificação de CLIP (The Cancer of the Liver Italian Program) é uma

classificação que engloba a de Child-Pugh, a porcentagem de fígado acometido

(como na classificação de Okuda), o nível sérico de alfa-fetoproteína e um outro

fator importante, a infiltração tumoral dos vasos hepáticos, especialmente a veia

porta24. Este sistema também teve melhor desempenho em avaliar sobrevida

quando comparado aos sistemas TNM, Okuda e Child-Pugh 25, particularmente entre

os pacientes submetidos a tratamento não-cirúrgico 26. Em um estudo que avalia

prognóstico relacionado a estadiamento do  CHC,  as taxas de sobrevida  para os

pacientes nos estágios CLIP 0, 1, 2, 3, 4 e 5-6 foram de 31, 27, 13, 8, 2 e 2 meses

respectivamente 27.  

Outros estadiamentos além dos de Okuda e CLIP surgiram com propósitos

distintos para  CHC. Dentre os mais abrangentes, cinco têm sido amplamente

testados, sendo três europeus: o da classificação francesa , o italiano  CLIP   e o da

classificação  de Barcelona, BCLC,  e dois asiáticos: índice prognóstico da

Universidade Chinesa,  CUPI e  o do Japão, Japan Integrated Staging, JIS, que fo

recentemente aperfeiçoado incluindo os seguintes biomarcadores  AFP e novos

biomarcadores como DCP AFP-L-3. 

Em geral, dentre os sistemas mais utilizados, apenas dois incluem os três

tipos de variáveis prognósticas consideradas importantes na indicação de tratamento

o BCLC e  CUPI, com apenas um  atribuindo prognósticos específicos em

subclasses, o BCLC. 

As atuais diretrizes da EASL  de 2012 endossa a classificação de Barcelona

o BCLC  por incluir valores  prognósticos relacionados ao status  tumoral, função

hepática e performance status , juntamente com  indicação de tratamento  de acordo

com variáveis obtidas a partir de estudos de coorte e ensaios clínicos

randomizados20.  

 O modelo proposto pelo grupo de Barcelona foi publicado em 1999 e

atualizado em 2003 com a incorporação de fase 0 (CHC muito precoce) e indicação

de  TACE (transcateter arterial chemotherapy embolization) para o estágio
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intermediário18. Mais recentemente, em 2008, este modelo adicionou o so

como opção de tratamento de primeira linha  em tumores mais avançado

entanto, refinamentos serão ainda necessários na estratificação de cada 

como por exemplo, a incorporação de  biomarcadores e outros tipos de  trata

para tumores avançados em avaliação através de  ensaios clínicos com res

previstos para os próximos anos19. 

 

2.3 TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR 

 

No  tratamento do CHC são utilizadas as seguintes modalidades terapê

TH, ressecção hepática, terapias ablativas percutâneas tais como 

percutânea de agentes esclerosantes e ablação por radiofreqüência, t

locorregionais (embolização e quimioembolização transarterial) e quimio

sistêmica28. Desses métodos, somente os três primeiros são consid

potencialmente curativos. Mesmo assim, a ressecção e ablação percutâne

impedem altas taxas de recidiva da neoplasia nas adjacências do tumor tra

recidiva em  outras áreas do fígado cirrótico. Os demais métodos são consid

terapias paliativas, que podem ou não trazer ganhos na sobrevida dos pa

com CHC.  O TH parece ser a terapia mais racional, uma vez que pro

substituição do órgão doente por um enxerto saudável, reduzindo a possibilid

recidiva de novos tumores. Infelizmente, o fator limitante para o emprego

terapia é a falta de doadores de órgãos, que ocorre em todo mundo e rest

número de pacientes beneficiados por essa modalidade terapêutica. 

  O seminal estudo de Mazzaferro em 1996 mudou a história do CHC

conseguiu  alcançar  uma sobrevida  de 70% em 4 anos pós-TH  a medi

obedecesse os critérios por ele chamado de Milão, ou seja, um nódulo solitári

cm ou até três nódulos menores que 3 cm  associada a ausência de  metás

distância29.  Durante o período em que os pacientes permanecem em

aguardando o transplante, são realizados periodicamente exames de image

monitorar a progressão do tumor e o surgimento de metástases. Terapia loc

alcoolização, quimioembolização, ablação por radiofreqüência, entre outras, 

diminuir a progressão da neoplasia 18,19. Quando a perspectiva de permanên

lista de espera é longa ou não há possibilidade de transplante intervivo, indic
           24 
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realização de tratamento adjuvante como as terapias loco regionais. A 

quimioembolização é indicada nos pacientes com reserva funcional classificada 

como Child-Pugh A ou B e com veia porta permeável. Outra alternativa é a 

alcoolização percutânea das lesões nodulares, porém está condicionada ao 

tamanho e localização dos nódulos.  Até o momento não existem estudos de 

relevância para indicação de quimioterapia sistêmica, no entanto, recentes estudos 

demonstram redução de progressão tumoral e maior sobrevida em 4 meses com o 

uso de um inibidor multiquinase de apresentação oral, o sorafenib. Todavia, este 

medicamento é indicado para os pacientes que apresentam metástases e possuam  

boa reserva funcional (Child A). Recentemente, alguns trabalhos demonstram 

melhora da sobrevida quando também  indicados nos CHC fora dos critérios de 

Milão sem metástases a distância20.  

 Nos últimos anos, a comunidade transplantadora tem debatido sobre a 

viabilidade de se ampliar, ainda que modestamente, os critérios de indicação para 

transplante nos pacientes com CHC, desde que se assegurem resultados 

satisfatórios. Um dos estudos que suscitou tal discussão foi publicado pelo grupo da 

Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF), no qual a presença no 

explante de lesão única ≤6,5 cm de diâmetro ou até três lesões ≤4,5 cm e diâmetro 

total das lesões ≤8 cm, não afetou de modo adverso a sobrevida 28. No referido 

estudo, os 60 pacientes cujos tumores encontrados no explante apresentavam os 

Critérios da UCSF, alcançaram sobrevida em 1 e 5 anos de 90% e 75%, 

respectivamente, comparados com sobrevida de 50% em 1 ano nos 10 pacientes 

cujos tumores ultrapassaram os referidos critérios. Embora a primeira vista tais 

resultados sejam animadores, um dos pontos mais controversos e criticados no 

estudo do grupo da UCSF é o fato que tais critérios derivam da análise do explante, 

ao invés de se basearem em dados prospectivos obtidos de exames de imagem 

realizados no pré-transplante, à semelhança dos critérios de Milão. Portanto, mesmo 

empregando-se as melhores técnicas e equipamentos, os exames de imagem ainda 

podem subestimar em algum grau o estágio do CHC, particularmente na falha em 

detectar pequenos nódulos adicionais <1 cm ou invasão vascular microscópica. Tal 

limitação dos métodos de imagem ainda é um dos pontos de preocupação para 

aqueles que defendem a expansão dos critérios atualmente adotados, pois nenhuma 

técnica de imagem mostrou a mesma precisão diagnóstica que o exame 
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anatomopatológico 19.  A partir disso, um grupo italiano publicou os critérios Up to

Seven no qual além do número e do tamanho dos nódulos, predizem sobrevida

conforme a  presença de  invasão vascular tumoral28.  

A maior desvantagem  da indicação de  TH como tratamento do CHC é a

escassez de  órgãos 3,28. O tempo longo em lista de espera tem levado a exclusão

de aproximadamente 20% dos candidatos portadores de CHC devido a progressão

de doença. Dentro deste contexto,  quatro conceitos têm sido enfatizados na

avaliação de sobrevida   para  CHC: 1) sistema de alocação de órgãos e prioridades

2) tratamentos neo-adjuvante em lista de espera, 3) extensão de critérios e

downstaging para TH, e  4) transplante hepático com doador vivo28.  

            No Brasil, o sistema atual de alocação de órgãos para TH foi implementado

em junho de 2006 4. O MELD,  Moldel for End-Stage Liver Disease  foi inicialmente

descrito como um instrumento capaz de predizer a mortalidade em pacientes com

hemorragia digestiva contemplados para o tratamento com TIPS (Transjugular

Intrahepatic Portosystemic Shunt) 29 e posteriormente demonstrou ser eficaz  em

predizer a mortalidade em três meses entre pacientes cirróticos de acordo com o

grau de disfunção hepatocelular 30. Através de uma fórmula matemática complexa

que compreende os valores séricos de bilirrubina total (BT), índice de normatização

internacional (“international normalized ratio”, INR)  e creatinina (Cr), os pacientes

recebem pontuação que se relaciona de modo diretamente proporcional com o grau

de disfunção hepática. Este score  é  calculado através da seguinte fórmula: 

 
(Escore MELD = 10 {0.957 Ln(cr) + 0.378 Ln(Tbil) + 1.12 Ln(INR) + 0.643})  

 

Desse modo, a partir de fevereiro de 2002, os pacientes com MELD mais

elevados, passaram a ser priorizados para TH nos Estados Unidos, seguindo a

legislação estabelecida pela United Network for Organ Sharing (UNOS). Com

objetivo de tornar equiparável a probabilidade de um paciente com CHC ser

submetido ao TH, em relação a um paciente sem essa neoplasia, foi estipulado que

pacientes com CHC, com nódulo único de até 2 cm, (T1) receberiam 24 pontos, e

pacientes com nódulo único entre 2 e 5 cm ou com até 3 nódulos, sendo o maior

medindo até 3 cm (T2), receberiam 29 pontos 29,30,31,32,33. Esse cálculo se baseava

em uma estimativa de exclusão em lista de espera de 15% e  30% em três meses

respectivamente. No ano de 2004, Sharma et al. publicaram os efeitos dessa
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modificação nos critérios de alocação de órgãos através de dados da UNOS 32. Fo

demonstrado que os pacientes com CHC apresentavam uma probabilidade de

serem excluídos de lista  nos primeiros cinco meses de 16,5% na era pré-MELD

contrastado com uma probabilidade de 8,5% após a implementação deste escore

Adicionalmente, o tempo médio em lista para pacientes com CHC reduziu de 27

meses para 7 meses após o  MELD ser implementado . A partir dessa análise inicial

ficou claro que os pacientes com CHC estavam recebendo uma pontuação extra que

os privilegiava no sentido de serem efetivamente transplantados em relação aos

pacientes que não apresentavam essa neoplasia. Diante dessa constatação, uma

série de modificações foram realizadas na pontuação extra para pacientes com CHC

sendo que, desde 2005, pacientes com CHC dentro dos critérios de Milão,  recebem

pontuação inicial de 20  no momento da inclusão em lista,  após 3 meses, 24 pontos

e após 6 meses, 29 pontos33.  

 Antes do ano de 2006, o sistema para alocação de fígado cadavérico no

Brasil se baseava fundamentalmente no critério cronológico. Entretanto, devido às

inúmeras limitações que este critério de alocação  apresentava, a Portaria número

1.160 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de Maio

de 2006, alterou tal sistema de priorização:  CHC dentro dos critérios de Milão

recebiam 20 pontos no momento de inclusão em lista, e, após três e seis meses, 24

e 29 pontos, respectivamente 32. 

Em conseqüência desta modificação, existem indícios de que os pacientes

sem essa neoplasia permaneceriam em desvantagem no que se refere a

probabilidade de serem transplantados. Existem evidências de que os casos de

CHC permanecem sendo privilegiados devido a uma pontuação alta , e é plausíve

que novos ajustes para esse desequilíbrio venham a ser instituídos em um  futuro

breve 2. 

         Apesar da situação especial concedida ao portador de  CHC,  o  transplante

hepático com doador vivo ainda tem sido proposto como uma terapia alternativa ao

doador cadáver.  Em 2000, houve grande entusiasmo para THDV, sendo estimado

que isso poderia representar uma proporção significativa de TH por CHC.  No

entanto, os riscos de óbito relacionados a este procedimento (estimados em 0.3%) e

morbidade (de aproximadamente 2 a 5 %) para doadores saudáveis tem diminuído o

interesse da comunidade transplantadora. Atualmente, o THDV compreende menos

que 5% dos TH por CHC, taxa significativamente menor que o transplante renal que
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representa 40% de todos os transplantes realizados. Os riscos e os benefíc

THDV devem ser levados em conta para ambos, doador e receptor, dentro

conceito conhecido como doublé equipoise (do francês:  duplo equilíbrio). De

complexidade deste procedimento, o THDV deve ser restrito a centros de exc

em cirurgia hepatobiliar e transplante hepático. Análises de custo-eficácia su

que THDV  deve ser proposto a pacientes portadores de CHC se o tempo de 

em lista excede em  7 meses. Além disso, o THDV tem sido também proposto

tratamento para tumores dentro dos critérios de São Francisco em alguns cen

          Dentre outras modalidades terapêuticas, perspectivas futuras reve

terapia gênica como promissora para o CHC. Esta abrange uma varieda

estratégias de modulação gênica, incluindo terapia pró droga, a inibiç

oncogenes, restauração de genes supressores, imunoterapia, antiangiogê

viroterapia. A terapia genética depende da transdução de  material genético 

como de genes apoptóticos, de genes que codificam fatores angiogêni

moléculas imunomodulatórias, como os vetores virais oncolíticos.  No entanto

é necessário maiores estudos para o emprego destas estratégias na prática
34,35,36 .  

 

2.4 RECIDIVA TUMORAL E SOBREVIDA PÓS TRANSPLANTE  HEPÁTICO

 

A sobrevida global está relacionada com o diagnóstico precoce do t

com técnicas terapêuticas mais eficientes 18,36. Assim, todos pacientes portado

hepatopatia devem ser acompanhados periodicamente, através da realiza

exames de imagem e controle de níveis séricos de alfafetoproteína, objetiv

diagnóstico do CHC em estágio inicial 37. Os índices de sobrevida após tran

hepático demonstraram sobrevida livre de recidiva de 92% em 4 anos em pa

com tumores em fase T2 29 , comparado com 59% em tumores mais avançad

estudo de Figueras et al.38 observou-se que a presença de tumor >5 cm asso

à acentuada redução da sobrevida de 1 ano pós transplante (25% comparada

nos tumores <5 cm). Também Bismuth et al.39 documentaram o impacto nega

tumores maiores na sobrevida pós-transplante (sobrevida 5 anos de 42

tumores >5 cm vs. 66% em tumores <3 cm). Mais recentemente, Shetty 

analisando 109 pacientes com CHC submetidos  a TH na Universida
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Pensilvânia, relatou sobrevida livre de recorrência em 1 e 3 anos de 89% e 75%

respectivamente. O tamanho do tumor no explante apresentou forte correlação co

invasão vascular e multifocalidade, sendo que tumores classificados como pe

menos T3 (um nódulo >5 cm ou  dois a três nódulos, sendo um >3 cm

apresentaram maior risco de recorrência. Tamanho do tumor, invasão vascular, gra

histológico pouco diferenciado e, em alguns estudos, doença bilobar, sã

identificados como importantes indicadores de recidiva. Em pacientes com recidi

tumoral precoce, a invasão vascular aparece como fator de risco.  Este achado

responsável pelos casos de recidiva que ocorreram  dentro dos Critérios de Milão 

O grau de diferenciação do tumor comporta-se como marcador indireto do potenc

de invasão vascular. Habitualmente a graduação de diferenciação histológic

aumenta à medida que o tumor cresce, ou seja, lesões menores demonstra

histologia bem diferenciada e tumores maiores tipicamente apresentam área

moderadamente ou pouco diferenciadas. Ocasionalmente, tumores pequen

podem se apresentar pouco diferenciados. 

  Na experiência do Hospital Mount Sinai, observou-se recidiva do tumor pó

transplante em quatro de 20 pacientes com tumor de 3 cm, todos pou

diferenciados e com invasão vascular microscópica, apesar do pequeno tamanh

das lesões28. Quatro pacientes apresentaram invasão microvascular no exame d

explante, achado que não se correlacionou de modo estatisticamente significan

com o número ou o tamanho das lesões. Não se observou influência da presença d

invasão microvascular na sobrevida livre de recidiva durante a mediana de tempo d

seguimento de 33 meses. Dos quatro pacientes com invasão microvascular, do

apresentavam tumor moderadamente diferenciado e dois pouco diferenciado. 

Embora a recidiva  do CHC ocorra, na maioria das vezes, nos  dois primeir

anos após o TH, tal complicação já foi documentada após intervalos maiores. N

relato de Roayaie et al 41, a mediana da época em que foi diagnosticada 

recorrência foi 12 meses pós-TH, variando de 1,5 a 60 meses. Cerca de 10% d

recidivas  ocorreram após quatro anos do transplante.      

 Apesar dos dados existentes na literatura sobre a implicação da invasã

vascular na recidiva tumoral, esse achado permanece como um marcador imperfe

da agressividade tumoral e estudos em andamento sobre o perfil genético dos CH

poderão fornecer subsídios para estratificação mais acurada dos pacientes co
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CHC, de acordo com o risco de recidiva do tumor 28.  Nesse contexto, Ludw

Wilkens 42 relatou que o aumento da instabilidade cromossomial no CHC f

responsável pela desregulação de mecanismos de controle mitótico e que 

encontro de um número aumentado de aneuplodias poderia  justificar as diferent

formas morfológicas e  o perfil de  agressividade 43.  

 Desta forma, torna- se relevante estudar os fatores relacionados a recidi

tumoral no pós-TH  assim como o impacto do sistema atual de alocação de órgão

nestes resultados.  
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3  OBJETIVOS 

 

 

        O objetivo do presente estudo foi analisar a   recidiva tumoral   dos pacientes 

submetidos a transplante  hepático por carcinoma hepatocelular no Serviço de 

Transplante Hepático  do Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) no período 

compreendido entre o ano de 2001 a 2011. 

       Determinar a sobrevida e recidiva tumoral nos diferentes grupos THDV e THDC.     

       Analisar os fatores prognósticos  de  recidiva e óbito  por CHC em pacientes 

submetidos a TH.     

     Determinar o impacto do score MELD na curva de sobrevida do transplante 

hepático doador cadáver a longo prazo.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4  PACIENTES E  MÉTODOS 

 

4.1 CASUÍSTICA  

 

Estudo retrospectivo dos prontuários de pacientes submetidos a  transplante 

hepático doador cadáver e intervivo no período entre  junho de 2001 e junho  de  

2011 no Hospital Geral de Bonsucesso. 

 

4.1.1  Critérios de inclusão :  

       

• Pacientes portadores de  CHC diagnosticado em pelo menos um dos critérios 

no período pré operatório :  

        a) Histopatologia: histologia positiva para carcinoma hepatocelular em amostra 

de bióspsia do nódulo; 

        b) Imagem: presença de imagem nodular vista em pelo menos dois exames de 

imagem, sendo pelo menos um deles exame contrastado, dinâmico, mostrando 

captação de contraste típica na fase arterial e clareamento  do contraste na fase 

portal.  

       c) Imagem + dosagem da alfa-feto-proteína: presença de nódulo ou massa 

hepática em um exame de imagem típico ocorrendo simultaneamente a níveis de 

AFP maiores de 200 ng/dl.  

 

• Pacientes submetidos a transplante hepático dentro dos limites estabelecidos 

pelo critérios de Milão para doador cadáver e  dos  critérios de São Francisco 

para doador vivo.  

• Enxerto confirmando carcinoma hepatocelular  

 

 

4.1.2 Critérios de exclusão  

       

• Ausência de  CHC  a análise do  explante.  

• Explante  revelando  tumor  não compatível com carcinoma hepatocelular.  

 



• Presença neoplasia não CHC durante o período posterior  ao transplante.       

 

4.2 MÉTODOS  

 

• Coleta de dados epidemiológicos como idade (em anos) , sexo  e etiologia

da hepatopatia como hepatite C, hepatite B, auto-imune, álcool e outras

causas.  

• Dados laboratoriais : alfa feto proteína 

• Dados  clínico-laboratorial: classsificação funcional da cirrose definida pela

classe de Child-Pugh : A,B,C  

• Realização de terapia loco regional tais como  quimioembolização ou

ablação por radiofreqüência 

• Tipo de imunossupressor adotado nos primeiros dois anos  pós-

transplante.  A imunossupressão pós-transplante hepático foi iniciada em

todos os pacientes com inibidores de calcineurina (ICN) associado a

corticóides. Para pacientes com insuficiência renal, regimes com baixas

doses de ICN foram associados aos anti metabólitos tais como o sirolimus

que inibe a ativação da rapamicina de mamífero (mTOR). 

• Tempo em lista  de espera até o transplante,  do transplante até  recidiva,

e sobrevida  da recidiva ao óbito. 

• Histológicos, tais como diferenciação tumoral, número e tamanho dos

nódulos no explante,   presença de invasão vascular.  O estágio tumoral

foi determinado pela patologia do explante e imagens radiológicas. O

diâmetro total do tumor incluindo a área de necrose  foi usado para o

cálculo do tamanho do nódulo. Invasão vascular microscópica foi definida

pela presença de êmbolos tumorais dentro da veia porta, veia hepática ou

vasos capsulares. O grau de diferenciação tumoral foi baseado nos

critérios de Edmondson e Steiner 44. Esta avaliação não foi possível  em

nódulos  com necrose ao explante . 

• Radiológicos como rastreamento da  recidiva tumoral  por tomografias

computadorizada de  tórax  e  abdome.            
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           A vigilância  da recidiva consistia em estudos de imagem no 3º mês , 6º mês , 

12º mês,  18º mês  e  24º mês pós TH além da dosagem sérica da alfafetoproteina. 

A partir do segundo ano, esta vigilância tornava-se anual. O tempo de recidiva do 

CHC foi definido pelo tempo compreendido entre a data do TH e a data do primeiro 

exame de imagem identificando a recidiva tumoral.   

         Os grupos foram divididos inicialmente conforme o tipo de transplante em 

THDV e THDC sendo analisadas todas as variáveis citadas acima.  O grupo THDC 

foi posteriormente classificado em 2 períodos de acordo com a data da 

implementação do sistema de alocação de órgãos em 2006 , antes do MELD e após 

MELD. Este sistema modificou a ordem cronológica da lista de espera para ordem 

de gravidade clínica sendo atribuído prioridades a  condições classificadas como 

situação especial dentre as quais se encontra o CHC.  Os dados obtidos de ambos  

grupos  também foram  comparados em relação aos seguintes desfechos :  recidiva 

tumoral e  sobrevida.        

 

 4.3  METODOLOGIA ESTATÍSTICA  

 

Foi realizada análise exploratória de dados através do programa S-PLUS 8.0, 

utilizado testes como qui quadrado ou exato de Fisher para comparação dos grupos. 

Variáveis contínuas foram comparadas por sub grupos através do teste de Mann-

Whitney ou  teste t-student . Análise de risco competitivos foi realizada para o estudo 

das variáveis  de risco para recidiva.  Para o estudo da sobrevida foi utilizado o 

método de Kaplan-Meier , log-Rank e regressão de COX.  Consideramos p<0.05 

como estatisticamente significante.  
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5  RESULTADOS 

 

 Durante o período de junho de 2001 a junho de 2011  foram rea

transplantes hepáticos no Hospital Geral de Bonsucesso. Destes, 9

apresentavam diagnóstico pré-operatório de carcinoma hepatocelu

excluídos 2 pacientes cujo explante não confirmou carcinoma h

(hemangioma e adenoma).  O acompanhamento foi de no mínimo 10 

máximo de 10 anos com média de 5,5 anos. Toda a análise foi finalizad

março de 2012 , com um  follow up mínimo de  10 meses. Não houv

pacientes no período. 

 

5.1 ANÁLISE GLOBAL E DE  GRUPOS  

 

5.1.1 Análise comparativa das características dos grupos THDV e THDC 

 

 Foram selecionados 93 (21.9% do total de TH) pacientes confor

de inclusão, sendo 71 transplantes hepáticos por doador cadáver e 22 

hepáticos por doador vivo (Tabela 2).Não havia diferenças significativ

variáveis estudadas e resumidas na tabela 2 quando comparados os  doi

 Ao analisarmos o  THDV e THDC em separado, observamos  predom

sexo masculino e hepatopatia pelo vírus C em ambos os grupos. A méd

foi também semelhante de 55.6 ± 10.7 no THDC  e 55 ± 12.2 no THDV, p

características tumorais determinadas pelo explante também foram sem

ambos os grupos. No entanto, as taxas de recidiva tumoral  foram de

grupo THDV e  12.6 % no grupo de THDC (p=0.06).  Do grupo de TH

foram submetidos a terapia loco regional, comparada com 27.3%

THDV(p=0.08).  

 

 

lizados 423 

5 pacientes  

lar. Foram 

epatocelular 

meses e no 

a em 31 de 

e perda de 

me critérios 

transplantes 

as para as 

s grupos. 

inância do 

ia da idade 

 = 0.59.  As 

elhantes em 

  22.7% no 

DC, 28.6%  

 do grupo 



 

Tabela 2-  Análise Comparativa das características dos grupos THDV e THDC 

 

  THDC                  THDV    Valor p 

  n = 71     n = 22  

Idade  (anos)                   
 
55.6 (±10.7)   

 
55 (±12.2)      0.59 

Recidiva 9 (12.6 %)   5 ( 22.7 %)       0.06 
Tempo Recidiva (meses)  4   9.4             0.81 
Sexo (F/M)   15/56   8/14  
Child (n)      0.12 

A   7 ( 9.8%)             1 (4.5%)              

B   50 (70.4%)                  16(72.7%)              

C   14 (19.4%)   5 (22.7%)               
Hepatopatia       0.09 

Hepatite viral   56 ( 78.8 %)  
 19 

(86.3%)              

Álcool  8 (11.2 %)    3 (13.6%)              

Autoimune  1 (1.4%)   0              

Outros   6 (8.4%)   0  
Terapia Locoregionais (n)                 

TACE/ RFA  20(28.16%)   6(27.3%)             0.08 
Imunossupressão (n)       

CsA/Tac   64 (90.1%)  
 15 

(68.1%)              0.87 

Rapamune  7 (9.8%)   8 (36.3%)              0.67 

Número de nódulos       

média                                 2.3   3.2             0.52   

Alfa-fetoproteína (ng/ml)   275.5   242.2             0.13 

Diâmetro maior nódulo       

média                  2.55   3.91              0.13  
Grau de diferenciação *      0.16 

Bem diferenciado  12 (19.6%)   3 (13.6%)  

Moderadamente diferenciado  40  (65.7%)   12(54.5%)  

Pouco diferenciado   9 (14.7%)   7  (31.8%)  
Invasão Microvascular (n) 
   7(9.8%)  

 
3(13.6%)              0.09  

Critério Milão (n)       

Dentro dos CM  51(71.8%)  
 

10(45.4%)              0.08  

Abreviações: THDC-Transplante hepático doador cadáver,  THDV- Transplante hepático doador 

vivo, TACE- quimioembolização transarterial , RFA – ablação por radiofreqüência , CsA – ciclosporina 

, Tac – tacrolimus , CM – Critérios de Milão.  

* Nódulos com necrose  completa – não foi possível identificar o grau de  diferenciação tumoral  
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O número  de pacientes que se encontravam dentro dos critérios de Milão à 

do explante foi de  51 ( 71.8%) no grupo THDC enquanto que no  

grupo THDV foi de 10 (45.4%), p=0.08. Em relação ao esquema imunossupre

(9.8 %) do grupo THDC e 8(36.3%) do grupo THDV utilizaram sirolimus (p= 0.

 

5.1.2 Análise descritiva da recidiva tumoral e sobrevida pós transplante    

 

 No total,  93 pacientes foram  submetidos a TH por CHC, foram obse

14  recidivas (15 %) (tabela 3). Quatro (28.5%) das 14 recidivas foram subme

TLR.  Metade (7 casos) ocorreram no fígado e a outra metade  no pulmão  (5 

osso (1 caso) e  linfonodos (1 caso). Tempo médio do diagnóstico da recidiva

7.57± 4.71 meses (tabela 3).  
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TABELA 3-  Características  dos casos de  recidiva do carcinoma hepatoce

 

 

n = 93 pacientes  

 

 

*  os pacientes  11, 12  e 14  estavam vivos no final deste estudo   

**  os pacientes 1,2,3 estavam no período pré-MELD 

Abreviações : Sf – sorafenib, THDC – transplante hepático doador cadáver, THDV- t

hepático doador vivo, TLR – terapia loco regional , MVI- invasão microvascular 

 

 

  MVI Tipo de 

enxerto  

  TLR      

Pre TH 

Recidiva 

Sítios 

Tempo 

de 

Recidiva 

(meses) 

Sobrevida 

pós 

recidiva 

Tratamen

após 

recidiva  

1** Sim THDC Sim Pulmão 12 1 Nenhum

2** Não THDC Não Fígado 12 48 Ressecç

3** Sim THDV Não Fígado 11 1 Nenhum

4 Não THDC Não Osso 9 5 Radiotera

5 Sim THDV Não Pulmão 17 16 Sirolimus

6 Sim THDC Não Fígado 2 16 Sf 

7 Não THDC Não Fígado 6 28 RFA 

8 Não THDV Sim Pulmão 4 17 Sf 

9 Sim THDC Sim Fígado 4 8 Nenhum

10 Não THDC Não Fígado 6 25 RFA 

11 Não THDV Não Pulmão 13 7 Sirolimu

12 Não THDC Não Pulmão 4 12 Sf 

13 Sim THDV Não Linfonodos 2 2 Sirolimu

14 Sim THDC Sim Fígado 4 4 Sf 
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         Considerando os fatores conhecidos  na literatura como de risco para rec

submetendo-os a análise de riscos competitivos, encontramos  os resultados

riscos relativos( tabela 4),   seus intervalos de confiança de 95% (IC) e valo

levando em consideração o tempo até a recidiva. Algumas variáveis f

categorizadas, como a idade, tamanho do nódulo e AFP cujo o ponto de cor

baseado na mediana.  Ao nível de significância de 5%, a variável invasão vas

foi significativa (p=0.006), com o risco de recidiva de aproximadamente de 12 v

quando comparada com o risco daqueles sem invasão vascular  

 

Tabela  4-  Análise das variáveis como causa de recidiva, estimado pela função de causa espe

 

       

Variável  

 RR  

 

IC 95%      Valor p  

         

Idade                   > 57   1.009  

 

0.25 -4.03         0.99 

                            < 57     1        -   

Invasão Vascular      

                               Sim  12.7  2.92 - 51.51  0.006 

                               Não     1     

Diâmetro do  tumor 

                             > 2 cm  1.28  

 

0.30-5.38  0.73  

                             ≤ 2 cm     1     

Alfafetoproteina(ng/ml)             

  1.004  0.99- 1.00         0.09 

       

THDC                           

                             Sim   0.57  0.13-2.40        0.73 

                             Não     1     
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5.1.3   Análise da mortalidade por CHC pós transplante hepático  

• Ao todo, número de óbitos :  27 , sendo 11 (41%) por recidiva tumora

(59%) por  outras causas não relacionadas CHC 

 

  Nehuma variável estudada apresentou significância estatística para

prognóstico como chance de óbito  nesta população.  A variável recidiva foi e

nesta  análise.  

 

 

Tabela  5 - Análise das variáveis como  chance de óbito por CHC 

 

                OR      IC 95 %  

       

                    

Idade do receptor  0.95  0.83-1.10  

Diâmetro do maior tumor  1.11  0.31-3.94       

Alfafetoproteina(ng/ml)  1.00  0.99-1.02       

Invasão microvascular  0.80  0.04-22.5       

THDC  0.55  0.11-2.64       
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0.56 
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 0.28 

 0.89 

 0.46 



 

  

A  invasão vascular  determinou  uma sobrevida em  36 meses de 60 %

enquanto que  a sua ausência determinou  90% (figura 1).  

 

 

 

 

Figura 1- Comparação da sobrevida cumulativa em pacientes com e sem invasão vascular 
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A análise da recidiva em relação ao tipo de doador não apresentou

significância estatística, todavia com valor próximo do nível de significância  p=0.06

(tabela 2) . Mas quando analisamos o tipo de doador associado à invasão vascular

não observamos  diferença significativa  na curva de sobrevida p= 0.35 (figura2). 

 

 

 

 

  

Figura 2- Comparação da sobrevida  cumulativa em pacientes submetidos a THDV e THDC com e 

sem invasão vascular 
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Quando comparamos a sobrevida de ambos grupos THDV e THDC, concluímos que 

ela é semelhante e igual a 60% em 60 meses.  

Fgura 3 - Curvas de Sobrevida para THDV e THDC 
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Considerando a amostra dos 71 pacientes submetidos a THDC, podemos 

também analisar  períodos de igual duração antes e após a implementação do score 

MELD em nosso centro. O período pré-MELD foi estabelecido entre o ano de 2001 

até  2006 e o período pós-MELD entre o ano de 2006 e 2011. Treze (38.4%) foram 

agrupados no período pré e 58 (61.6%) no período pós-MELD.  Não houve 

diferenças estatísticas nas características demográficas entre os dois grupos (tabela  

6).  Nesta população, também houve predominância do sexo masculino e da 

hepatopatia secundária a infecção pelo vírus da hepatite C seguida pela infecção do 

vírus da hepatite B em ambos os grupos.  

Quanto à histologia do explante, 9 (69%) pacientes do período pré-MELD se 

encontravam  dentro dos critérios de Milão e dos 58 do período pós MELD,  79.3% 

preenchiam estes critéiros.  Em relação ao grau de diferenciação tumoral, nove 

(69.3 %) dos 13 e 10 (17.2%) dos 58 pacientes apresentavam, no explante, tumor 

pouco diferenciado (p= 0.12).   

Na avaliação dos 71 pacientes , o tempo médio do diagnóstico da recidiva 

tumoral ao óbito foi de 13.57  meses, permanecendo semelhante no período   pré e 

pós-MELD,  13.75 e  13.5 meses respectivamante (p=0.06). Nove (12.6%) dos 71 

pacientes apresentaram recidiva dos quais dois (15.3%) no período pré-MELD com 

um período médio de 12 meses e  sete (12.5%)   após MELD em período médio de  

5 meses ± 2.23 meses.  Os sítios de recidiva foram o fígado em cinco pacientes, 

pulmão em 3  e osso em 1  sendo divididos em antes do MELD, 1 no fígado e 1 no 

pulmão, enquanto que  após 4 no fígado, 2 no pulmão e 1 no osso.   Sete das 9 

(77%) recidivas morreram de progressão tumoral.  

A porcentagem de pacientes que foram submetidos a terapias loco regionais 

(quimioembolização e ablação por radiofreqüência) também foi semelhante (38.4% e 

31 % p= 0.43) e somente 1 paciente foi submetido a transplante hepático com 

critérios para downstaging no período pós-MELD.   O número de pacientes 

submetidos a transplante doador cadáver aumentou em 4 vezes após a 

implementação do score MELD devido a pontuação atribuída ao CHC.  
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Tabela 6 – Análise das características dos  pacientes submetidos a transplante hepático 

cadáver  no período pré MELD e  pós MELD 

n = 71 pacientes 

Abreviações : THDC-Transplante hepático doador cadáver,  THDV- Transplante Hepático

vivo, TACE- quimioembolização transarterial , RFA – ablação por radiofrequência , 

ciclosporina, Tac – tacrolimus , CM – Critérios de Milão 

 

  Pré  MELD                 Pós   MELD p 

  n=13 (38.4%)   n=58( 61.6%)  

  Período:         2001-2006    2006-2011  

      

Recidiva 2 (15.3 %)   7 (12.5 %)     

Tempo Recidiva (meses)  11.6   6.1          

Child (n)               

A   0             7 ( 12.1%)  

B   8 (61.5%)                  42 (72.4%)  

C   5 (38.4%)   9 (15.5%)  

Terapia Locoregionais (n)       

TACE/ RFA  6(46.15%)   18(31%)          

Imunossupressão (n)       

CsA/Tac   11 ( 84.6%)   48 ( 82.7%)          

Rapamune  2 (15.3%)   10  (17.2%)          

Número de nódulos       

(média)                                 1.88   2          

Alfa-fetoproteina (ng/ml)   123.83   143.75          

Diâmetro maior nódulo       

(média)                  2.12 ( ±0.82)   2.69(± 1.1)          

Grau de diferenciação      

Bem  diferenciado  2 (15.3%)   9 (15.6%)          

Moderadamente  diferenciado  7 (53.8%)   39 (67.2%)  

Pouco  diferenciado  9 (69.9%)   10 (17.2%)  

Invasão Microvascular (n)  2 (15.3%)   7 (12.5%)          

Critério Milão (n)       

Dentro dos CM  9 (69%)   46 (79.3%)          

Óbitos   4 (30.7%)   17 (29.3%)   

Tumor incidental (n)   4(30.7%)  

 

1(1.7%) 

Tempo em lista de espera 

(meses)  18.5 ±2.6  

 

11.8 ± 3.2 
           45 
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 doador 
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   0.81 

   0.11 

   0.43 

   0.87 

   0.67 

   0.52   

   0.13 
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0.16 

        

   0.09  
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5.1.4  Estudo da sobrevida do grupo THDC no período pré e pós MELD  

 

Considerando a análise de 71 pacientes THDC pré e pós MELD

mortalidade   foi de 31% (22 pacientes) e as causas de  óbitos  incluíam 

metastático (9 pacientes) , não função do enxerto (1 paciente) e sepse

pacientes).  

A sobrevida  foi de 92 % em  12 meses, 70 % em  36 meses  ,67% e

meses  e 59 % em 12 meses (figura 4). Quando analisamos a sobrevida nos

períodos encontramos   respectivamente no pré  e pós-MELD, 92% e 83% e

meses  , 84% e 70% em 36 meses , e  70% e  64% em 60 meses ( figura 5).  

De acordo com a figura 5 a curva de sobrevida apresentou pouca dife

com a implementação do score MELD (p= 0.39). No entanto a curva pré-M

declina mais lentamente que a curva pós-MELD significando que óbitos ocorr

mais precoce na era pós-MELD.   
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Figura 5 – Curvas 
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6   DISCUSSÃO   

 

Este estudo avalia  a  recidiva tumoral pós transplante hepático por CHC  no 

THDV e THDC. No grupo submetido a transplante hepático doador cadáver também  

foi analisado a  sobrevida a longo prazo antes e após a implementação do MELD 

score.  A principal vantagem deste sistema de alocação de órgãos para os pacientes 

portadores de CHC é obter uma pontuação alta para permitir  um transplante a curto 

prazo, impedindo, desta maneira, a progressão tumoral e drop out (do inglês: 

exclusão) em lista de espera. Todavia, o mesmo não foi elaborado para predizer 

sobrevida pós-transplante.  Apesar de algumas críticas pontuais a este score, alguns 

autores  relatam  que este sistema tem alcançado ao longo dos últimos anos, um 

dos seus objetivos: permitir que os pacientes com tumores ainda pequenos  sejam 

submetidos  a  um transplante em tempo curto 45. No entanto, a questão,  se  isto 

significa melhora na sobrevida e diminuição na recidiva ainda não está  

completamente esclarecida.  

 Alguns autores argumentam que o sistema de alocação de órgãos  em 

ordem cronológica  levava ao transplante pacientes com tumores de comportamento 

indolente, enquanto que na era  MELD haveria um aumento do número de 

transplantes por tumores mais agressivos  e consequente aumento nas taxas de 

recidiva. Isso foi corroborado pelo estudo A2ALL onde pacientes que recebiam 

THDV  apresentavam  um tempo de espera curto mas altas taxas de recidiva 13. No 

entanto, os pacientes submetidos a THDV poderiam ser portadores de  tumores 

maiores conforme os critérios de São Francisco. E de fato, Vakili et al. descreveram 

em seu trabalho que apesar do aumento da taxa de recidiva no THDV, ocorre um 

aumento na sobrevida 12. 

 

               



 

 Em nossos resultados, quando comparamos ambos os grupos THDC e 

THDV observamos uma taxa de recidiva de  12.6%  e 22.7% respectivamente 

(Tabela 2). O tipo de doador ou enxerto (THDV e THDC) não apresentou 

significância estatística na análise da recidiva, provavelmente devido a uma amostra 

pequena , p= 0.06 (Tabela 2).  Assim também, ao analisamos a figura 2,  

observamos que  a presença da invasão vascular não demonstrou diferença 

estatística na curva de sobrevida em ambos os grupos THDV e THDC p= 0,35 

(figura  2 ).   

 Desconhecemos se o atual sistema de alocação de órgãos quando aplicado 

em centros  como o   do Estado do Rio de Janeiro, onde existe  escassez de 

doadores,  poderia  modificar  a sobrevida pós-transplante a ponto de  impedir que  a 

fila de espera  ainda mantivesse uma seleção natural de  tumores  mais indolentes. 

Em 2009, o Estado do Rio de Janeiro apresentava 4.4 doações por milhão de 

habitantes , resultados  considerados abaixo da  média nacional 4. Até o momento 

sabemos que, em centros onde existe alto pool de doadores, foi alcançada  uma  

melhora significativa após a implementação do MELD score com  sobrevida de 90% 

em 1 ano , 88% em 3 anos e 85% em 5 anos45.  

 Embora a prioridade oferecida pelo MELD score para CHC tenha melhorado 

a sobrevida em muitos centros, isto não foi demonstrado em nosso centro quando 

comparamos a sobrevida pós transplante em 5 anos, diminuindo de 70 % no período  

pré  para 64% no pós-MELD (figura 5).  Todavia, as taxas de recidiva diminuíram de 

15.3% para 12.5%  (tabela 6) . Teoricamente, um tempo curto de espera em lista 

permite que  mais pacientes portadores de CHC sejam  transplantados e curados 

pelo transplante. 

 Em nosso estudo, 5 pacientes, cujo explante identificou tumores incidentais   

poderiam explicar um maior número de doença tumoral em estágio precoce e melhor 

sobrevida no período pré- MELD, pois 4 casos ocorreram entre o ano de 2001 e 

2006. Tal fato pode ser explicado por uma baixa sensibilidade de métodos 

radiológicos em nosso centro no período inicial deste estudo  entre o ano de 2001 e 

2006 e a uma subutilização deste método  em pacientes com cirrose próximo ao 

transplante.  Além disso,  listas de espera longas possuem tempo suficiente para 

avaliar o comportamento  biológico do tumor e poderia excluir pacientes com alto 

risco de recidiva antes do transplante. Estes resultados poderiam ser explicados 
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pela persistência de um tempo considerado longo em lista de espera para os 

pacientes portadores de CHC (18,5 ± 2,6 meses antes do MELD e 11,8 ± 3,2 meses 

após MELD, p< 0.01) (tabela 6).  

  Neste estudo, todas as recidivas foram diagnosticadas  dentro dos dois 

primeiros anos, principalmente no pulmão e fígado, sugerindo que um programa de 

vigilância  de recidiva deve ser rigoroso e mantido para estes sítios nos primeiros 

anos pós-transplante.  

Preditores de recidiva não são os mesmos dos preditores de sobrevida pós-

transplante, uma vez que os receptores podem morrer por causas diferentes de 

recidiva tumoral. Entre as causas de óbito pós-transplante, encontramos 41 % 

devido a recidiva tumoral e 59 % por outras causas não relacionadas ao CHC.  Em 

relação a dosagem da AFP, nosso estudo não encontrou relação entre o seu valor  e 

a  sobrevida no pós-transplante nas duas eras, ao contrário do que é  relatado na 

literatura2. No entanto, isso pode não ter sido significativo devido a uma amostra 

pequena. 

Uma vez presente a invasão vascular  no tecido tumoral do explante, o risco 

de recidiva aumenta em várias vezes. Sua presença pode predizer uma menor 

sobrevida  pós-transplante devido a um maior risco de recidiva . Iannou  e  Tsoufad 
45 também sugeriram que a invasão vascular no explante pode  interferir na 

sobrevida.  No entanto, Gouw et al.46 , relataram que apesar  do alto risco de 

recidiva tumoral em pacientes que apresentaram invasão vascular no explante, em 

alguns casos isso pode não acontecer. Nossos resultados suportam esta idéia com 

dois casos de invasão vascular no explante sem recidiva em três anos pós-

transplante. Além disso, outros estudos demonstram que a combinação de tumor 

grande, pior grau de diferenciação celular e invasão vascular seria um fator de maior 

poder de recidiva e conseqüente pior sobrevida pós transplante hepático. De fato, a 

sobrevida a longo prazo é alcançada quando a invasão  vascular está ausente  na 

maioria dos casos.  

Schaubel et al.47, recentemente descreveram um conceito de minimização 

dos efeitos da escassez de órgãos através de um novo sistema de alocação 

avaliando o benefício do transplante com ênfase na sua “utilidade”. Este sistema 

objetiva maximizar a sobrevida pós  transplante através de  diferentes priorizações 

de candidatos em lista de espera.  Tal modelo  é baseado na diferença do tempo de 

vida média em cinco anos com e sem transplante. Usando este sistema, aloca-se 
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órgãos para aqueles que possuem uma sobrevida menor em lista de espera e um 

potencial de sobrevida maior no pós-transplante. Este conceito foi implementado em 

alguns centros que documentaram benefício na sobrevida. Em média, pacientes que 

possuem MELD score abaixo de 10 tem menor benefício em comparação com 

aqueles com scores maiores que 40 que ganhariam 3 anos de sobrevida se  

recebessem um enxerto hepático mais rápido. Embora este sistema mostre 

resultados promissores, ele deve ser submetido a modificações antes de sua 

implementação com objetivo de estabelecer aumento do “beneficio” do transplante 

com um aumento  na   sobrevida  baseado no novo modelo de alocação 47,48.  

Para finalizar, as principais limitações deste estudo detiveram-se em uma 

pequena amostra de  pacientes considerando a era pré e pós-MELD assim como um 

desenho retrospectivo. Embora alguns resultados demonstrem significância 

estatística em algumas análises, estudos multicêntricos poderão providenciar um 

número maior de pacientes e resultados com melhor poder estatístico.  

Em um futuro próximo, a aplicação da biologia molecular e análise genética 

poderão auxiliar na seleção dos pacientes com comportamento tumoral menos 

agressivo e com menor risco de recidiva. Isto também permitirá melhores resultados 

de sobrevida pós transplante hepático sem a necessidade de um período de  

observação prolongada.  

        Assim, em cidades onde o pool de doadores é limitado, um score utilizado 

para priorizar os candidatos portadores de CHC deve ser baseado no balanço crítico 

entre o risco de progressão tumoral em lista e na  sobrevida pós-transplante48. 
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7 CONCLUSÕES  

 

  

     A presença de invasão vascular no enxerto apresentou impacto na recidiva. 

      Não houve diferenças significativas nas taxas de recidiva e sobrevida   quando 

comparamos THDV e THDC.        

   Nenhum dos fatores prognósticos estudados influenciou a mortalidade por CHC 

no período pós transplante hepático. 

       O MELD score não modificou a sobrevida pós-transplante a longo prazo no 

grupo THDC  em nosso centro.   
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