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RESUMO 

 O câncer é responsável por mais de 12% de todas as mortes no mundo: mais de sete 

milhões de pessoas morrem anualmente dessa doença. Dentre as neoplasias primárias do 

fígado, o carcinoma hepatocelular (CHC) ou hepatocarcinoma é a mais frequente. No Brasil, 

este tipo de câncer foi a sexta causa de morte por neoplasia nos últimos 10 anos. Este estudo 

teve como objetivo determinar as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes 

portadores de CHC atendidos de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 no ambulatório de 

Hepatologia de um Hospital Federal na Cidade do Rio de Janeiro. Foram coletados os dados 

referentes ao perfil clínico e epidemiológico, ao tratamento e à evolução clínica da doença. O 

processamento e a análise dos dados foram feitos através dos programas Excel e SPSS 20.0. 

Dos 326 pacientes, 231 eram homens (70,9%) e 212 de cor branca (65%). O Índice de Massa 

Corporal (IMC) médio foi de 25,96 (± 4,37). A média de idade ao diagnóstico foi de 62,8 

anos. A causa mais frequente de CHC foi a infecção pelo Vírus da Hepatite C (65,6%) 

seguida por alcoolismo (9,2%), por doença hepática não alcoólica (DHGNA) (9,2%) e pela 

infecção pelo Vírus da Hepatite B (8,9%). A cirrose já estava presente em 94,5% dos 

pacientes. De acordo com a função hepática, a maior parte dos pacientes foi classificada como 

Child A (62,6%) ou B (33,4%). Em relação à classificação pelo Barcelona-Clinic Liver 

Cancer (BCLC), 135 tiveram seu diagnóstico de CHC ainda na fase inicial da doença: 21 

pacientes foram classificados como BCLC 0 e 114 como BCLC A. Cento e quatro pacientes 

foram classificados como BCLC B e 73 como BCLC C. Quatorze pacientes estavam em 

estágio terminal (BCLC D) quando o CHC foi diagnosticado. Oitenta pacientes (24,5%) 

apresentavam cinco ou mais lesões tumorais e em 109 pacientes a lesão de maior tamanho 

tinha mais que 5 cm de diâmetro. A maior parte dos pacientes foi submetida a pelo menos um 

tipo de intervenção terapêutica, sendo a TACE (53%) e o sorafenibe (40,2%) as mais 

frequentes. De 114 pacientes com indicação de transplante hepático (35%), dentro do Critério 

de Milão, 44 já tinham sido transplantados ao final do estudo. Das 180 mortes registradas, 154 

foram por progressão da doença, 12 ocorreram por intercorrências causadas por algum dos 

tratamentos para o CHC, e 14 não tiveram qualquer relação com o CHC. Concluímos que os 

pacientes com CHC atendidos no hospital estudado são, em sua maioria, homens, brancos, 

com sobrepeso, maiores de 60 anos e cirróticos por infecção pelo VHC. A maior parte dos 

pacientes chegou ao centro de referência em estágio inicial (BCLC A), com uma função 

hepática ainda preservada (Child A) no momento do diagnóstico, possibilitando a escolha do 

tratamento mais adequado. Apesar de a maior parte dos pacientes ter sido submetida a TACE 

e/ou tratamento com sorafenibe, aproximadamente 1/3 dos pacientes puderam  ter opções 

curativas como tratamento inicial. 

Palavras-chave: Carcinoma Hepatocelular, Perfil de Saúde, Epidemiologia, Mortalidade,       

  Terapêutica 

 



ABSTRACT 

 Over 12% of all deaths in the world are due to cancer: more than seven million people 

die of this disease each year. Among primary liver cancers, hepatocellular carcinoma (HCC) 

is the most common. In Brazil, this type of cancer was the sixth leading cause of cancer death 

in the last 10 years. This study aimed to describe the clinical and epidemiological 

characteristics of HCC patients treated from January 2011 to December 2015 at the 

hepatology outpatient clinic of a federal hospital in the city of Rio de Janeiro. Data 

concerning the epidemiological and clinic profile, treatment, and clinical course were 

gathered. Data processing and analysis of variables were performed using the Excel and 

SPSS 20.0 software. Among the 326 patients, 231 were men (70.9%) and 212 were white 

(65%). The average BMI was 25.96 (± 4.37). The median age at diagnosis was 62.8 years, 

ranging from 18.0 to 92 years. The most frequent cause of HCC was Hepatitis C Virus 

infection (65.6%), followed by alcohol abuse (9.2%), non-alcoholic steatohepatitis (NASH) 

(9.2 %) and Hepatitis B Virus infection (8.9%). Cirrhosis was already present in 94.5% of 

patients. According to liver function, most patients were classified as Child A (62.6%) or B 

(33.4%). Regarding to the Barcelona-Clinic Liver Cancer (BCLC) classification, 135 patients 

had their HCC diagnosed in an early phase: 21 patients were classified as BCLC 0 and 114 as 

BCLC A. One hundred four patients were classified as BCLC B, and 73 as BCLC C. Fourteen 

patients had end-stage disease (BCLC D) when their HCC was diagnosed. Eighty patients 

(24.5%) had five or more tumor lesions and in 109 patients the largest lesion had a diameter 

of more than 5 cm. Most patients underwent at least one kind of therapeutic intervention, 

being transarterial chemoembolization (TACE) (52.1%) and sorafenib (40.2%) the most 

frequent. We had 114 (35%) of patients diagnosed within the Milan criteria and thus eligible 

to liver transplantation, of whom 44 had already been transplanted by the end of the study. Of 

the 180 deaths recorded, 154 were due to disease progression, 12 were due to complications 

caused by the treatment employed, and 14 had no relationship with the HCC. We conclude 

that patients with HCC treated at the hospital studied are mostly men, white, overweight, over 

60 and cirrhotic HCV infection. Most patients reached the reference center at an initial stage 

of disease (BCLC A), with a liver function still preserved (Child-Pugh A) at diagnosis, 

enabling the choice of the most appropriate treatment. Although most patients having 

undergone TACE and/or treatment with sorafenib, approximately 1/3 of the patients could be 

curative options as an initial treatment. 

Keywords: Hepatocellular carcinoma, Health Profile, Epidemiology, Mortality, therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O câncer é responsável por mais de 12% de todos os óbitos no mundo: mais de 07 

milhões de pessoas morrem anualmente da doença (INCA, 2006). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que no ano de 2030 ocorram 27 milhões de novos casos de câncer, 60% 

dos quais em países em desenvolvimento. Os 75 milhões de casos de câncer existentes em 

todo o mundo resultam em 17 milhões de óbitos a cada ano (INCA, 2012). 

 O Brasil, como outros países em desenvolvimento, vêm apresentando importantes 

mudanças sociodemográficas, caracterizadas pela alteração da estrutura etária, pelo 

crescimento das taxas de fecundidade, e pelo consequente envelhecimento da população 

(PEREIRA, 1995; PONTES et al., 2009). Observaram-se também, nas últimas décadas, 

variações no perfil da mortalidade da população. À medida que aumenta a expectativa de 

vida, cresce também a incidência e a prevalência de câncer (PEREIRA, 1995). Atualmente, 

dada a atual situação das neoplasias no Brasil e no Mundo, o câncer pode ser considerado 

como um amplo e inesgotável objeto de estudo nas mais variadas áreas de pesquisa. 

 As estimativas para o biênio 2016-2017 apontam para a ocorrência de 600 mil casos 

novos de câncer no Brasil (INCA, 2015). Tal fato apresenta-se como um desafio para os 

gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e como um estímulo para o desenvolvimento de 

serviços que atendam mais e melhor a população. Em países com poucos recursos, os tipos de 

câncer mais incidentes são os de estômago, fígado, cavidade oral e colo do útero (INCA, 

2012). 
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 O tumor primário de fígado é o oitavo câncer mais frequente em todo o mundo, 

superando outros tipos como a leucemia e os cânceres de próstata, ovário e pâncreas. No 

Brasil, o tumor primário de fígado foi a sexta causa de morte por neoplasia nos últimos 10 

anos (CONTE, 2000; DIAS, 2003; OLIVEIRA, 2006; INCA, 2012). Dentre as neoplasias 

primárias do fígado, o carcinoma hepatocelular (CHC) ou hepatocarcinoma é a mais frequente 

e a que apresenta pior prognóstico. O CHC vem sendo, por estra razão, considerado como um 

importante problema de saúde pública (DIAS, 2003; MENICONI, 2006; AYUSO 

et al., 2010). 

 A incidência do CHC tem distribuição bastante heterogênea, apresentando taxas mais 

elevadas em países subdesenvolvidos e em áreas com maior densidade demográfica (BRUIX 

et al., 2001; DIAS, 2003; FORNER et al., 2012). No Brasil, as maiores taxas de incidência de 

câncer de fígado foram encontradas, segundo os dados dos registros de câncer com base 

populacional, em Porto Alegre (12/100.000), Manaus (9,9/100.000) e Recife (7,4/100.000), 

no que se refere aos homens; e em Palmas (8,4/100.000), Manaus (5,5/100.000) e Recife 

(5,3/100.000), no que refere às mulheres (INCA, 2010). As taxas de incidência e mortalidade 

deste tumor possuem valores muito próximos, em decorrência de sua alta letalidade. De 

acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o Estado do Rio de 

Janeiro foi o segundo estado com maior número de óbitos por neoplasias malignas do fígado 

no ano de 2010
 
e este número vem crescendo nos últimos anos (BRASIL, 2012). 

 A ocorrência de CHC pode relacionar-se a alguns fatores, como a infecção crônica 

pelos vírus das hepatites B (VHB) e C (VHC), a cirrose, o consumo excessivo de álcool, a 

exposição dietética à aflatoxina, ao tabagismo e ao abuso de esteroides anabolizantes, entre 

outros (CONTE, 2000; DIAS, 2003; OLIVEIRA, 2006, YANG & ROBERTS, 2010; 

FORNER et al., 2012). Considerando apenas a prevalência de indivíduos portadores do VHB, 
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e sem levar em conta os demais fatores de risco, temos aproximadamente, em todo o mundo, 

300 milhões de pessoas sob risco de desenvolver o CHC (CONTE, 2000; DIAS, 2003). 

 A sobrevida dos pacientes com CHC é influenciada por fatores como as características 

próprias do indivíduo e do tumor, a precocidade do diagnóstico e a eficácia da intervenção 

terapêutica (DIAS, 2003; LLOVET et al., 2003). 

 Com base nos dados epidemiológicos e na portaria nº 2439 de 08 de dezembro de 

2005, que instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica, entende-se que há grande 

necessidade em produzir e ampliar conhecimentos científicos acerca das neoplasias (BRASIL, 

2005). São necessárias, para o estabelecimento de medidas efetivas de controle do câncer, 

informações de qualidade sobre a sua distribuição, possibilitando uma melhor compreensão 

sobre a doença e seus determinantes. A ocorrência das doenças reflete o modo de viver das 

pessoas, suas condições sociais, econômicas e ambientais (PEREIRA, 1995). É como bem 

refere Parkin (2001), quando afirma que “a estimativa da importância (das neoplasias) em 

termos de incidência, mortalidade e prevalência é o primeiro passo para se elaborar medidas 

de controle em um contexto global”. Ou seja, a forma pela qual o indivíduo se insere na 

sociedade, e como com ela se relaciona, desencadeia um processo patológico que define os 

diferentes riscos de adoecer e morrer (INCA 2006). 

 Nos últimos anos vem ocorrendo um grande aumento do número de diagnósticos 

oncológicos e, consequentemente, do número de atendimentos pelas unidades de alta 

complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Isto pode expressar uma melhora da 

sensibilidade diagnóstica dos serviços de saúde, mas ainda não é o suficiente. É necessário, 

por exemplo, identificar as causas de morte e em que grupos elas ocorrem com maior 

frequência. 
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 Segundo Pereira (1995), “o conhecimento detalhado de um problema é condição 

necessária para a escolha da melhor maneira de enfrentá-lo”. Mas, nem sempre o 

conhecimento gerado em outros países pode ser utilizado na resolução de problemas que 

ocorrem na população brasileira, dadas as diferenças étnicas e genéticas. Ainda não se dispõe 

de estudos sobre a realidade e a significância do hepatocarcinoma no município do Rio de 

Janeiro. É, portanto, necessário incentivar os estudos sobre essa população específica (INCA, 

2012). 

 O presente estudo traz implícito o conceito de que é necessário “conhecer a situação 

para racionalizar, planejar, acompanhar e avaliar”. Este conceito inclui a produção de novos 

conhecimentos, com os quais se possa melhorar a prestação de serviços de saúde à população 

(PEREIRA, 1995). 

 Este trabalho possui relevância para todos os envolvidos no processo saúde-doença, já 

que se propõe a investigar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com CHC atendidos 

no ambulatório de Hepatologia de um Hospital Federal do Município do Rio de Janeiro, 

ajudando, com isso, a descrever as características da doença neste município e, 

consequentemente, a fornecer subsídios para a definição de prioridades de intervenção 

mediante medidas de controle e prevenção da doença (PEREIRA, 1995). 



 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Carcinoma Hepatocelular 

 A definição de neoplasia mais aceita atualmente é a de que se trata de “uma 

proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e 

tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos sobre o hospedeiro”. Ou seja, 

existem formas de crescimento celular controlado e não controlado. A hiperplasia, a 

metaplasia e a displasia são exemplos de crescimento controlado, enquanto que as neoplasias 

correspondem às formas de crescimento não controladas e que são denominadas de “tumores” 

(INCA, 2008).  

 O CHC ou hepatocarcinoma é um câncer maligno primário do fígado, ou seja, um 

câncer derivado das células principais do fígado. Geralmente, surge em meio ao processo de 

destruição e proliferação das células hepáticas que causa a cirrose. Seus mecanismos ainda 

não são bem esclarecidos. Pode-se apresentar sob a forma de um nódulo único ou de 

múltiplos nódulos (INCA, 2008). 

2.1.1. Sintomas 

 O hepatocarcinoma é, geralmente, assintomático. No entanto, devemos ter atenção 

redobrada com pacientes cirróticos que apresentem queda do estado geral, dores 

incaracterísticas no hipocôndrio direito (sem causas aparentes), emagrecimento, ascite, 

anorexia, icterícia, sangramento de varizes esofágicas e peritonite bacteriana espontânea. 
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Podem, ou não, surgir aumento do volume hepático e/ou massas ou nódulos 

palpáveis (CONTE, 2000; YANG & ROBERTS, 2010). 

2.1.2. Fatores de Risco 

 A ocorrência de carcinoma hepatocelular pode relacionar-se a alguns fatores, como a 

infecção crônica pelo VHB e pelo VHC, a cirrose, o consumo excessivo de álcool, a 

exposição dietética à aflatoxina, o tabagismo e o abuso de esteroides anabolizantes (LLOVET 

et al., 2003; RENEDO et al., 2008; MATILLA PEÑA, 2012). 

2.1.3. Detecção Precoce 

 Para o diagnóstico precoce do carcinoma hepatocelular, os pacientes portadores de 

cirrose hepática, ou aqueles sem cirrose hepática que apresentam infecção ativa por VHB ou 

infecção crônica por VHC associadas à fibrose avançada, devem ser monitorados, conforme 

orientação do EASL–EORTC Clinical Practice Guidelines (2012). A detecção ainda em fase 

inicial melhora o prognóstico da doença. O acompanhamento dos indivíduos com fatores de 

risco favoráveis ao surgimento da doença pode permitir a conduta terapêutica precoce e, 

consequentemente, uma maior sobrevida (CONTE, 2000; YANG & ROBERTS, 2010; 

FORNER et al., 2012; MATILLA PEÑA, 2012). Vários estudos demonstram a importância 

de um programa de vigilância para a detecção precoce do CHC (LLOVET et al., 2003; 

PAPAIORDANOU et al., 2009; BRUIX & SHERMAN, 2011; EASL, 2012; FORNER et al., 

2012; MATILLA PEÑA, 2012). 

2.1.4. Diagnóstico 

 O monitoramento dos indivíduos predispostos ao hepatocarcinoma se faz por meio de 

ultrassonografias (USG). Recomenda-se que o diagnóstico de CHC seja realizado de acordo 

com o tamanho da lesão, conforme mostra a Figura 1. Para lesões de 1 a 2 cm de diâmetro é 
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necessária a realização de dois exames radiológicos, cuja finalidade é evidenciar a imagem 

característica do CHC, ou seja, um padrão hemodinâmico de hipervascularização arterial 

seguida de rápida depuração do contraste nas fases portal ou de equilíbrio. Para as lesões com 

mais de 2 cm de diâmetro, apenas um exame radiológico e um aumento da alfa-fetoproteína 

(AFP) acima de 200 mg/ml já definem o diagnóstico (YANG & ROBERTS, 2010; EASL, 

2012). 

 A EASL-EORTC, (European Association for the Study of the Liver – European 

Organization for Research and Treatment of Cancer) propõe os seguintes exames de imagem 

para o diagnóstico de carcinoma hepatocelular: (1) tomografia computadorizada de abdômen 

com estudo dinâmico (lesão focal com padrão hemodinâmico de hipervascularização arterial e 

depuração rápida do contraste na fase portal ou de equilíbrio/”washout”); e (2) ressonância 

nuclear magnética de abdômen (cápsula tumoral hipointensa em T1 e moderadamente 

hiperintensa em T2, com hipervascularização na maioria dos casos (EASL, 2012). 
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Figura 1: Fluxograma para o acompanhamento e diagnóstico do hepatocarcinoma de acordo 

com a EASL. 

Fonte: Adaptado de BRUIX & SHERMAN, 2011. 

 Ainda como método diagnóstico, utiliza-se a biópsia hepática com fins de análise 

histopatológica. No entanto, por ser um método invasivo, só é utilizado em casos onde os 

métodos não invasivos não foram capazes de definir o diagnóstico de CHC (YANG & 

ROBERTS, 2010; BERZIGOTTI et al., 2012). 

2.1.5. Estadiamento 

 Os sistemas de estadiamento incluem, geralmente, características como o tamanho do 

tumor, o número de nódulos e a presença de invasão vascular ou de metástase. Existem vários 

sistemas para o estadiamento do Carcinoma Hepatocelular, sendo a classificação mais 

utilizada atualmente a que foi proposta pelo grupo Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC), 

apresentada na Figura 2 (RENEDO et al., 2008; YANG & ROBERTS, 2010; EASL, 2012; 

MATILLA PEÑA, 2012). 
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Figura 2: Critérios para estadiamento e tratamento do Carcinoma Hepatocelular conforme as 

diretrizes do Barcelona Liver Clinic Cancer (BCLC). 

Fonte: Adaptado de BRUIX  e colaboradores (2016). 

 

 Para o estadiamento segundo o BCLC, são necessárias informações sobre o tumor 

(tamanho e número de nódulos) e sobre a função hepática, categorizada pela classificação de 

Child-Pugh (Quadro 1), e também sobre a condição física do paciente, classificada pelo 

Performance Status (Quadro 2). 

Quadro 1: Classificação de Child-Pugh 

Critérios avaliados  1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Albumina (g/dl) >3,5 3,5 – 2,8 <2,8 

Bilirrubina (mg/dl) <2 2 - 3 >3 

INR <1,7 1,7 – 2,3 >2,3 

Encefalopatia 

hepática 

Ausente Grau I/II Grau III/IV 

Ascite Ausente Leve - moderada Tensa - refratária 

Child-Pugh A = 5-6 pontos; Child-Pugh B = 7-9 pontos; Child-Pugh C = 10-15 pontos 

Fonte: Adaptado de SAMEER & DAVID (2007). 
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Quadro 2: Performance Status Test 

0 Sem evidência clínica de doença. O paciente desenvolve suas 

atividades normais, sem limitação. 

1 O paciente é sintomático, porém ainda com capacidade de trabalhar 

e realizar suas atividades diárias. 

2 O paciente não pode trabalhar, mas consegue ter autonomia. Está 

restrito ao leito < 50% do tempo diurno. 

3 O paciente requer atenção considerável e frequente assistência 

médica. Está > 50% do tempo diurno restrito ao leito. 

4 Incapacitação grave. Paciente acamado. 

Fonte: Adaptado de OKEN e colaboradores (1982). 

 

 A categoria BCLC 0 é definida pela presença de um nódulo único com tamanho 2 cm 

e função hepática preservada (Child-Pugh A). O performance status é zero. 

 A categoria BCLC A é definida pela presença de um único nódulo com >2 cm ou de 

três nódulos de até 3 cm, ainda com a função hepática preservada (Child-Pugh A) ou 

relativamente preservada (Child-Pugh B).  O performance status é zero. 

 A categoria BCLC B é definida pela presença de múltiplos nódulos de qualquer 

tamanho (mais de três nódulos com >3 cm, para fugir à definição de BCLC-A), ainda com a 

função hepática preservada (Child-Pugh A) ou relativamente preservada (Child-Pugh B). O 

performance status é zero. 

 A categoria BCLC C é definida pela invasão portal e/ou disseminação extra-hepática, 

ainda com a função hepática preservada (Child-Pugh A) ou relativamente preservada (Child-

Pugh). O performance status já é 1 ou 2. 

 A categoria BCLC D é definida pela descompensação hepática (Child-Pugh C) e pelo 

performance status de 3 ou 4. 
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2.1.6. Tratamento 

 O tratamento do hepatocarcinoma é feito de acordo com o estadiamento, ou seja, 

conforme o tamanho do tumor, número de nódulos, função hepática e condição clínica do 

paciente, como mostra a Figura 2. 

 As opções para o tratamento do CHC são: ressecção, transplante hepático, ablação por 

alcoolização ou aplicação de radiofrequência, quimioembolização transarterial, quimioterapia 

sistêmica com sorafenibe ou tratamento apenas paliativo. A ressecção, o transplante hepático 

e a ablação são as melhores opções de tratamento para o CHC (BRUIX et al., 2016). 

a) Ressecção cirúrgica do nódulo: é um tratamento potencialmente curativo. Está indicado 

em pacientes com ou sem cirrose, desde que a função hepática esteja bem preservada 

(bilirrubina normal + gradiente de pressão menor ou igual a 10 mm Hg + contagem de 

plaquetas acima de 100.000). A ressecção é recomendada para pacientes com lesão 

única ou com múltiplos nódulos confinados a um único lobo hepático (IKAI et al., 

2004; FORNER et al., 2009; EASL, 2012). Alguns estudos mostram uma boa taxa de 

sobrevida em pacientes submetidos a ressecção cirúrgica do nódulo hepático, como, por 

exemplo, o apresentado por Ikai e colaboradores (2004) (Quadro 3). 

Quadro 3: Sobrevida de pacientes submetidos a ressecção. 

Estudo Sobrevida em 5 anos pós ressecção 

IKAI et al., 2004 

 

1 lesão 2 lesões 3 lesões 

57% 45% 26% 

 

b) Transplante hepático: é feito quando a ressecção é inviável, em situações previstas na 

legislação específica. À primeira vista, pareceria plausível que o transplante hepático se 

constituísse em medida eficaz para o tratamento radical de todos os casos de 

hepatocarcinoma (HCC), até mesmo, ou especialmente, nos casos avançados. No 
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entanto, logo se verificou que os resultados ficavam muito aquém do desejado e que 

apenas 30 a 40% dos pacientes tinham sobrevida de 5 anos, quando submetidos 

indiscriminadamente ao transplante. Como os resultados eram maus, o transplante 

passou a ser considerado fútil. No entanto, o emprego dos critérios de Milão mostrou 

que, na subpopulação assim definida, os resultados obtidos com o transplante eram 

idênticos aos da ressecção, sem contar que o transplante poderia também ser empregado 

em pacientes com tumores inoperáveis pela sua localização no fígado, por serem 

multifocais ou pela presença de insuficiência hepática avançada (MAZZAFERRO, 

1996).  

 A eficácia do transplante é, portanto, maior quando o paciente satisfaz os 

"critérios de Milão", assim denominados porque as pesquisas clínicas a esse respeito 

foram realizadas na Universidade de Milão (MAZZAFERRO, 1996). Estes critérios se 

superpõem aos das classificações BCLC 0 e A, desde que o nódulo único tenha menos 

que 5 cm. São algo restritivos quanto à indicação de transplante, e há modificações 

propostas (BRUIX et al., 2016).  

 O transplante é um tratamento eficaz para pacientes com CHC que não podem 

ser submetidos à ressecção, resultando em um aumento significativo da sobrevida 

(FORNER et al., 2012). No entanto, a escassez de doadores ainda é um grande 

obstáculo. Como forma de amenizar este problema, a Portaria nº 2600, de 21 de outubro 

de 2009, do Ministério da Saúde, em seu artigo 89, §1º, inciso II, inclui o 

hepatocarcinoma como situação especial para transplante (BRASIL, 2009). Isto confere 

aos pacientes com hepatocarcinoma um certo benefício em relação ao tempo de espera 
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nas filas de transplante. Como critérios para a inclusão nesta situação, a referida Portaria 

define: CHC com diâmetro maior que 2 cm dentro dos critérios de Milão 
1
, com 

diagnóstico baseado em um dos critérios de Barcelona (Quadro 4) e nos quais a 

ressecção está contraindicada (BRASIL 2009).  

Quadro 4: Critérios de Barcelona 

Critério anatomopatológico Biópsia hepática 

Critério radiológico Dois exames radiológicos que mostrem lesão focal > 

2 cm com hipervascularização arterial ou um exame 

trifásico demonstrando lesão focal > 2 cm com padrão 

hemodinâmico de hipervascularização arterial e 

depuração rápida do contraste nas fases portal ou de 

equilíbrio (washout) 

Critério combinado Um exame radiológico + alfa-fetoproteína > 

200mg/ml. 

 

c) Ablação percutânea (alcoolização ou ablação por radiofrequência): mais indicada para 

tumores pequenos, quando não se pode indicar o transplante ou a ressecção. Realizada 

através da injeção de álcool diretamente no tumor, guiada por ultrassom (alcoolização) 

ou pela inserção de um eletrodo no tumor, através do qual se aplica uma radiofrequência 

(RFA), ambos os métodos têm o objetivo de fazer necrosar o tecido tumoral (FORNER 

et al., 2009). Atualmente, a aplicação de radiofrequência tem sido considerada mais 

eficaz que a alcoolização, principalmente, quando o tumor tem mais de 2 cm em 

diâmetro (LENCIONI, 2005; YANG & ROBERTS, 2010). 

 Não há certeza sobre a superioridade da cirurgia (resseção) sobre a ablação 

com radiofrequência. Ambas produzem excelentes resultados quando as lesões são 

                                                 

 

1
 Critérios de Milão: fígado cirrótico com nódulo único de até 5 cm ou até três nódulos de até 

3 cm, com ausência de trombose neoplásica do sistema porta. 



26 

únicas, menores que 2 cm (BCLC 0) e o paciente tem boa função hepática (BRUIX et 

al., 2016). Nesta situação, as taxas de sobrevida aos cinco anos podem chegar a 80%. 

Estes pacientes também podem ser tratados por meio de transplante hepático, se há 

comprometimento da função hepática (elevação das bilirrubinas ou da pressão portal) 

que impeça a ressecção.  

 Os pacientes classificados como BCLC A são candidatos ao transplante 

hepático quando há um nódulo com até 5 cm ou 3 nódulos de até 3 cm sem co-

morbidades e com a função hepática comprometida. Se a função hepática é boa e se há 

apenas uma lesão, podem ser tratados com simples ablação. Mesmo que haja mais de 

uma lesão, a ablação também pode substituir o transplante, sempre que haja co-

morbidades. 

d) Quimioembolização transarterial (TACE): consiste em um tratamento paliativo (feito 

apenas para aumentar a sobrevida) ou adjuvante (usado em conjunto com outro tipo de 

tratamento). O tratamento adjuvante pode ser realizado, por exemplo, antes do 

transplante, seja para contenção do tumor enquanto o paciente aguarda na fila, seja para 

promover um “downstaging”, isto é, reduzindo a gravidade da lesão de forma a colocar 

o paciente dentro dos critérios para transplante. Consiste na infusão intra-arterial de 

material quimioterápico e embólico, para tratamento local do tumor hepático (FORNER 

et al., 2009; YANG & ROBERTS, 2010). A TACE é bastante utilizada em pacientes 

com várias lesões, mas com função hepática preservada, assintomáticos e sem invasão 

vascular ou metástase. Também tem sido utilizada em casos em estágio inicial, onde o 

tratamento ablativo e a ressecção são impraticáveis, pela localização do tumor, e o 

transplante não é possível (YANG & ROBERTS, 2010).  

e) Quimioterapia sistêmica com sorafenibe. A quimioterapia sistêmica com 

antineoplásicos convencionais é ineficaz para o CHC (BRUIX et al., 2016). Atualmente, 
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o tratamento sistêmico para o carcinoma hepatocelular é o sorafenibe que, conforme 

resultados de ensaios clínicos realizados, foi o fármaco que mostrou maior eficácia em 

termos de sobrevida até o momento, tal como descrito no Quadro 5 (FORNER et al., 

2009; FORNER et al., 2010; MATILLA PEÑA, 2012). Trata-se de um inibidor da 

tirosina quinase capaz de reduzir a proliferação e a neovascularização do tumor. Está 

indicado para pacientes com CHC avançado e função hepática compensada. Tem como 

principais efeitos colaterais: diarreia, perda de peso e síndrome mão-pé 
2
 (FORNER et 

al., 2009).  

Quadro 5: Impacto do sorafenibe sobre a sobrevida de pacientes com CHC. 

Estudo Sharp (LLOVET et al., 

2008)
 

Asia-Pacífico (CHENG et al., 

2009)
 

Regime Sorafenibe 

(800mg/d) 

Placebo Sorafenibe 

(800mg/d) 

Placebo 

Nº pacientes 303 299 150 76 

Progressão 5,5 meses 2,8 meses 2,8 meses 1,4 meses 

OR (IC95%) 0,58 (0,45-

0,74) 

 0,57 (0,42-0,79)  

Sobrevida 10,7 meses 7,9 meses 6,5 meses 4,2 meses 

OR (IC95%) 0,69 (0,55-

0,87) 

 0,68 (0,50-0,93)  

Fonte: Adaptado de FORNER e colaboradores (2010). 

 

                                                 

 

2 Síndrome mão-pé: Decorre da alta vulnerabilidade dos tecidos cutâneos à ação de drogas 

quimioterápicas e caracteriza-se por edema, dor, eritema e descamação de mãos e pés. Podem 

evoluir até mesmo para áreas de necrose tecidual. 



 

3. OBJETIVO  

 Descrever o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes portadores de carcinoma 

hepatocelular atendidos no ambulatório de hepatologia de um hospital federal, situado 

no município do Rio de Janeiro. 

 



 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Tipo de estudo 

 Trata-se de um estudo descritivo que buscou determinar as características clinicas e 

epidemiológicas dos pacientes portadores de carcinoma hepatocelular atendidos no 

ambulatório de hepatologia de um hospital federal, situado na Cidade do Rio de Janeiro, no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015.  

4.2. Campo de estudo 

 O campo de estudo foi o Ambulatório de Hepatocarcinoma do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado. O hospital é uma instituição federal, situada na região central do 

Município do Rio de Janeiro, que atende uma demanda de pacientes provenientes de todo o 

Estado. 

4.3. Protocolo de atendimento 

 O Ambulatório de Carcinoma Hepatocelular é formado atualmente por duas médicas 

hepatologistas, um cirurgião, um radiologista intervencionista e uma enfermeira. O 

atendimento aos pacientes é realizado conforme necessidade clínica de cada um, sempre as 

terças feiras, no período da tarde. Os pacientes são encaminhados por diversas clínicas e 

profissionais deste e de outros nosocômios. Após confirmação do diagnóstico pelo exame de 

imagem ou biópsia, os pacientes são classificados conforme o BCLC e os casos são discutidos 

em reunião científica para decidir a melhor opção de tratamento. Estes pacientes são 
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cadastrados num banco de dados e acompanhados pela equipe. Conforme o estadiamento do 

paciente pelo BCLC ele é direcionado ao tratamento escolhido, como mostra a Figura 3. O 

grupo do Ambulatório de Carcinoma Hepatocelular participa de reuniões científicas em 

conjunto com grupos de cirurgiões e gastroenterologistas, para discussão de casos. 

 
Figura 3: Fluxograma para atendimento de pacientes no ambulatório de CHC do HFSE. 

 

4.4. População 

 A população do estudo foi composta por indivíduos com diagnóstico de CHC 

acompanhados no ambulatório de hepatologia da referida instituição durante o período do 

estudo, que consentiram em participar do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). 
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 Os critérios de inclusão foram: pacientes maiores de 18 anos com diagnóstico 

confirmado de carcinoma hepatocelular através de exame de imagem ou histopatológico. 

Como critério diagnóstico foi utilizado a recomendação da EASL-EORTC, (European 

Association for the Study of the Liver – European Organization for Research and Treatment 

of Cancer) que propõe a realização de tomografia computadorizada (TC) ou ressonância 

nuclear magnética (RNM) como métodos de imagem para o diagnóstico. As seguintes 

descrições no exame de imagem foram aceitas como diagnóstico de carcinoma hepatocelular: 

● TC: lesão focal com padrão hemodinâmico de hipervascularização arterial e 

depuração rápida do contraste na fase portal ou de equilíbrio (“Washout”); 

● RNM: cápsula tumoral hipointensa em T1 e moderadamente hiperintensa em T2, 

com hipervascularização na maioria dos casos. 

 Foi utilizada a data do exame de imagem (Tomografia computadorizada ou 

Ressonância Nuclear Magnética) ou do histopatológico como a data do diagnóstico. 

 Excluíram-se do estudo todos os pacientes que não tiveram diagnóstico conclusivo e 

aqueles com diagnóstico de outra neoplasia hepática que não o CHC. 

4.5. Tamanho da amostra 

 Em virtude da natureza descritiva do estudo, não foi realizado o cálculo do tamanho da 

amostra, sendo utilizada a amostra por conveniência. Dessa forma, todos os pacientes que 

atenderam aos critérios de elegibilidade foram incluídos no estudo. 
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4.6. Coleta de dados 

 Os dados foram coletados através das informações contidas nos prontuários médicos 

de cada paciente, pela própria pesquisadora. O apoio do setor de arquivo médico foi solicitado 

para a busca de documentos e prontuários, sempre que necessário. 

 Foram coletados os dados referentes ao perfil clínico e epidemiológico, ao tratamento 

e à evolução clínica da doença. 

 As variáveis abordadas neste estudo foram: 

● Características sociodemográficas: sexo, idade, cor
3
 (branco, não branco), município 

de residência (Rio de Janeiro e outros), peso, altura e Índice de Massa Corporal 

(IMC) 
4
. 

● Etiologia da doença hepática: Vírus da hepatite B, Vírus da hepatite C, DHGNA, 

cirrose por álcool, criptogênica.  

● Presença de cirrose: definida por USG ou TC abdominal mostrando sinais de 

hepatopatia crônica. 

● Classificação de Child-Pugh: avaliada pela presença de ascite, encefalopatia hepática 

e valores de albumina, bilirrubina e TAP, conforme mostrado anteriormente (ver 

Quadro 1, página 21).  

                                                 

 

3
 Autodeclarado pelo próprio paciente. 

4
 Classificado segundo os critérios da OMS: Obesidade: IMC > 30 Kg/ m

2

, Sobrepeso: IMC 

entre 25 – 29,9 kg/m
2

, Normal: IMC entre 18,5-24,9 kg/ m
2 

e Baixo peso: IMC < 18,5 kg/ m
2
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● Classificação MELD (Model for End Stage Liver Disease): sistema de pontuação 

para avaliar a gravidade da doença hepática crônica, que utiliza os valores de 

bilirrubina, creatinina e a razão normalizada internacional para o tempo de 

protrombina (INR) para prever a sobrevida. É calculado pela seguinte fórmula: 

MELD = 3,78×ln [bilirrubina (mg/dl)] + 11,2×ln [INR] + 9,57×ln [creatinina sérica 

(mg/dL)] + 6,43 (apresentado sempre como número inteiro, sendo arredondado 

quando necessário).  Sendo interpretado de forma que quanto maior o seu valor, 

maior é a gravidade clínica e, portanto, maior a mortalidade. (MALINCHOC et al., 

2000). 

● Alfa-fetoproteína: utilizou-se o exame realizado na admissão do paciente no próprio 

hospital ou trazido de outro laboratório, sendo os resultados estratificados nas 

seguintes categorias de análise: <200 ng/ml ou >200 ng/ml. 

● Dados do Carcinoma Hepatocelular: exame de imagem realizado para o diagnóstico, 

número de lesões (lesão única, de 2 a 4 nódulos, de 5 a 6 nódulos ou multinodular), 

medida do maior nódulo (categorizando-os, conforme o diâmetro, em >2 cm, de 2 a 

5 cm ou >5 cm), presença de invasão vascular e metástases. Os tumores foram 

classificados pelo BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) e pelos critérios de Milão. 

● Tratamento: Ressecção cirúrgica do nódulo, transplante hepático, ablação por 

radiofrequência (RFA), alcoolização, quimioembolização (TACE), sorafenibe ou 

paliativo. Os tratamentos foram indicados para cada paciente, de acordo com a rotina 

do serviço de hepatologia, considerando os critérios definidos pelo BCLC 

(Barcelona Clinic Liver Cancer). Para a indicação de transplante hepático utilizou-se 

os Critérios de Milão (fígado cirrótico com nódulo único de até 5 cm ou até 3 

nódulos de até 3 cm, com ausência de trombose neoplásica do sistema porta), em 
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concordância com a portaria nº 2600 que estabelece os critérios para inclusão do 

paciente com CHC em fila para transplante hepático no país (BRASIL 2009).  

4.7. Aspectos Éticos 

 Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense/UFF, atendendo à resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sobre as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (CAAE: 

33383314.2.0000.5243), sendo aprovado, conforme parecer nº 716.785. Em seguida, 

encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores/HFSE 

(CAAE: 33383314.2.3001.5252), sendo aprovado, conforme parecer nº 746.239. A coleta 

sistemática de dados teve início após a aprovação pelos dois comitês. 

 Foram respeitados, em relação aos sujeitos da pesquisa, os princípios de autonomia, 

beneficência, não maleficência e equidade. A assinatura dos sujeitos da pesquisa, autorizando 

a sua inclusão no estudo, foi colhida no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(anexo I). Este TCLE foi assinado em duas vias por ambas as partes (pesquisadores e sujeitos 

da pesquisa), sendo uma delas entregue a cada sujeito da pesquisa e a outra arquivada por pelo 

menos cinco anos, conforme a Resolução 466/12 e as orientações do CEP. 

 A confidencialidade e privacidade dos dados foi preservada de forma a garantir que os 

indivíduos não possam ser identificados em nenhuma fase do estudo nem em nenhuma 

publicação que possa resultar desta pesquisa. O estudo não acarretou nenhum dano aos 

envolvidos, que estavam livres para participar ou recusar-se a fazê-lo, podendo retirar o seu 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A participação ou a 

recusa em participar não acarretou qualquer penalidade ou modificação na forma com que o 

sujeito foi atendido pela equipe de saúde. 

 O pesquisador declara não haver conflito de interesses. 
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4.8. Análise de dados: 

 Os dados quantitativos foram descritos por média e desvio padrão e os categóricos por 

contagens e percentuais. Na presença de variáveis quantitativas assimétricas foram utilizadas 

a mediana e a amplitude (mínimo e máximo). O processamento dos dados e a análise das 

variáveis foram realizados através dos programas Excel/ Windows Office e IBM SPSS 

Statistics 20.0 (EUA). 



 

5. RESULTADOS 

5.1. Perfil epidemiológico 

 No período entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015 foram acompanhados, no 

ambulatório do Hospital Federal dos Servidores do Estado, 326 pacientes com diagnóstico de 

carcinoma hepatocelular, sendo 231 homens (70,9%) e 95 mulheres (29,1%), em sua maior 

parte de cor branca (65%) e com IMC médio de 25,96 (± 4,37). A média de idade ao 

diagnóstico foi de 62,8 anos (±10,2), variando de 18,0 a 92 anos, como podemos observar na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Características demográficas dos pacientes atendidos no HFSE no período 

de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 (N=326). 

Característica Valor ou N (%) 

Idade ao diagnóstico de CHC (anos)  

Variação 18,0 a 92,0 

Média ± DP 62,8 ± 10,2 

Sexo  

Feminino 95 (29,1) 

Masculino 231 (70,9) 

Cor  

Branca 212 (65) 

Não branca 114 (35) 

Peso (Kg)   

Variação 37,0 a 120,0 

Média ± DP 70,7 ± 12,8 

Altura (cm)  

Variação 140,0 a 190,0 

Média ± DP 165,2 ± 8,8 

IMC (Kg/m²)  

Variação 15,4 a 42,0 

Média ± DP 25,96 ± 4,37 

CHC, carcinoma hepatocelular; DP, desvio padrão; IMC, índice de massa corporal. 
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 Todos os pacientes residiam no estado do Rio de Janeiro, conforme mostra a Tabela 2. 

A maior parte deles vivia no município do Rio de Janeiro, onde fica localizado o hospital do 

estudo. 

Tabela 2: Município de residência dos pacientes atendidos no HFSE no período de 

janeiro/2011 a dezembro/2015 (N=326). 

Cidade de residência  N (%) 

Rio de Janeiro  159 (48,8) 

São Gonçalo  35 (10,7) 

Niterói  33 (10,1) 

Nova Iguaçu  20 (6,1) 

Duque de Caxias  19 (5,8) 

Outros 
5
  60 (18,5) 

 

5.2. Perfil clínico 

 A causa mais frequente do CHC foi o vírus da hepatite C (65,6%) seguido pelo 

álcool 
6
 (9,2%), pela doença hepática gordurosa não alcoólica (9,2%) e pelo vírus da hepatite 

B (8,9%), como podemos ver na Tabela 3. 

 

 

 

                                                 

 

5
 Araruama (2), Barra Mansa (1), Belford Roxo (6), Búzios (1), Guapimirim (1), Itaboraí (6), Itaguaí 

(3), Macaé (1), Magé (2), Maricá (2), Nilópolis (4), Paracambi (1), Paraíba do Sul (1), Petrópolis (7), 

Piabetá (1), Resende (2), Rio das Ostras (1), Rio Bonito (1), São João de Meriti (7), Santo Antônio de 

Pádua (2), São Sebastião do Alto (1), Saquarema (3), Sumidouro (1), Volta Redonda (3). 
6
 Excetuando todos os pacientes que tinham o álcool associado a outras etiologias. Foram considerados 

aqui apenas os pacientes com cirrose hepática causada exclusivamente por álcool. 
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Tabela 3: Etiologia da doença hepática dos pacientes atendidos no HFSE no período de 

janeiro de 2011 a dezembro de 2015 (N=326). 

Etiologia do CHC N (%) 

VHC 214 (65,6) 

Álcool 30 (9,2) 

DHGNA 30 (9,2) 

VHB 29 (8,9) 

Criptogênica 18 (5,5) 

Outras 5 (1,6) 

DHGNA, doença hepática gordurosa não-alcoólica; VHB, vírus da hepatite B; VHC, vírus da 

hepatite C. 

 

 Havia cirrose em 94,5% dos pacientes (Tabela 4), segundo laudos dos exames 

realizados para confirmação diagnóstica.  

Apenas 22 pacientes (6,3%) tiveram que ser submetidos a um exame invasivo (biópsia 

hepática) para confirmação do diagnóstico de CHC. 

Tabela 4: Presença de cirrose nos pacientes atendidos no HFSE no período de janeiro 

de 2011 a dezembro de 2015, de acordo com o sexo (N=326). 

Característica 

Presença de cirrose 

 

Sexo 
Total (%) 

Feminino Masculino 

Sim 93 215 308 (94,5) 

Não 2 16 18 (5,5) 

 

 A Tabela 5 mostra as principais características clínicas dos pacientes no momento do 

diagnóstico de CHC. Em relação à classificação da doença hepática crônica, a maior parte dos 

pacientes foi classificada como Child-Pugh A (62,6%) ou B (33,4%). A grande maioria dos 

pacientes apresentava um valor de MELD ≤ 18 (97%). Dos 326 pacientes do estudo, 135 

tiveram seu diagnóstico de CHC ainda na fase inicial da doença, sendo 21 pacientes 

classificados como BCLC 0 e 114 como BCLC A. Cento e quatro pacientes foram 

classificados como BCLC B (intermediário) e 73 como BCLC C (avançado). Quatorze 
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pacientes estavam em estágio terminal (BCLC D) quando o CHC foi diagnosticado. Oitenta 

pacientes (24,5%) apresentavam cinco ou mais lesões tumorais e, para 109 pacientes, a lesão 

de maior tamanho tinha mais que 5 cm. 

Tabela 5: Características clínicas dos pacientes ao diagnóstico (N=326). 

Característica N (%) 

Child–Pugh  

A 204 (62,6) 

B 109 (33,4) 

C 13 (4,0) 

MELD  

<11 186 (57,1) 

11 a 18 130 (39,9) 

19 a 25 7 (2,1) 

>25 3 (0,9) 

Classificação BCLC   

0 21 (6,4) 

A 114 (35,0) 

B 104 (31,9) 

C 73 (22,4) 

D 14 (4,3) 

Número de lesões  

1 155 (47,5) 

2 a 4 91 (27,9) 

5 a 7 2 (0,6) 

> 7 78 (23,9) 

Tamanho da maior lesão  

< 2 cm 28 (8,6) 

2 a 5 cm 189 (58,0) 

> 5 cm 109 (33,4) 

Performance status ECOG  

0 222 (68,1) 

1 64 (19,6) 

2 30 (9,2) 

3 10 (3,1) 

Alfa-fetoproteína sérica   

< 200 ng/mL 206 (63,2) 

> 200 ng/mL 120 (36,8) 
BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; 

MELD, Model of end-stage liver disease.  

 

5.3.   Perfil de tratamento 

 Dos 21 pacientes com classificação BCLC 0, tivemos 5 que foram encaminhados à 

ressecção, 1 foi submetido à alcoolização, 3 à ablação por radiofrequência, 3 ao transplante 
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hepático, 6 ainda estavam em discussão no final da coleta de dados deste estudo e 3 tiveram 

progressão de doença sendo reclassificados em outra categoria do BCLC antes de algum 

tratamento (Figura 4). 

 Dos 114 pacientes classificados como BCLC A, nove foram encaminhados à 

ressecção. Ainda dentro do BCLC A, 56 pacientes puderam ser inscritos em fila para 

transplante hepático e destes, 33 foram transplantados, 8 ainda aguardam em fila, 8 evoluíram 

para o óbito enquanto aguardavam na fila e 7 tiveram sua indicação revogada por piora das 

condições clínicas, por progressão da doença ou por vontade do paciente. O restante (49) 

apresentavam alguma contraindicação ao transplante, não podendo ser inscrito, ou foram 

submetidos a cirurgia (9 pacientes). Tivemos um total de 44 pacientes transplantados ao final 

do estudo (Figura 4). Das contraindicações ao transplante hepático, a principal foi idade 

avançada no diagnóstico (39,4%), seguida de condição social inadequada (18,2%), tumor 

ressecável e progressão de doença antes da inscrição, ambas com 12,1% cada. O tempo médio 

de espera do diagnóstico até o transplante hepático foi de 12,1 meses (± 7,5). 

 Dos 104 pacientes BCLC B, 80 foram encaminhados a TACE. Deste total, 24 tiveram 

“downstaging” como resposta, 18 foram inscritos em fila para transplante hepático e 10 

conseguiram ser transplantados. Ainda dentro deste grupo, tivemos 11 pacientes com o tumor 

ressecado após realização de TACE (Figura 4).  

 Dos 73 pacientes classificados como BCLC C, 25 já tinham doença metastática no 

diagnóstico, 63 foram tratados com sorafenibe, 9 tiveram óbito antes de iniciar o tratamento e 

1 paciente ainda não havia começado o tratamento até a finalização da coleta de dados deste 

estudo (Figura 4). 
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Figura 4: Distribuição dos tratamentos realizados e evolução da doença, de acordo com o 

BCLC no diagnóstico. 

 

 Sendo assim, em relação às intervenções terapêuticas utilizadas no período entre a data 

do diagnóstico do CHC e a última visita ambulatorial de acompanhamento, a maior parte dos 

pacientes foi submetida a pelo menos uma intervenção terapêutica (84,7%), sendo a TACE 

(53%) e o sorafenibe (40,2%) as mais frequentes (Tabela 6). De acordo com o protocolo de 

tratamento utilizado pela instituição, o mesmo paciente pode ter sido submetido a mais de 

uma intervenção terapêutica. Apesar de a maior parte dos pacientes (54,3%) ter chegado ao 

centro de referência em estágio intermediário de doença (BCLC B ou C), 62,6% deles tinha 

uma função hepática ainda preservada no momento do diagnóstico (Child A), possibilitando a 

escolha de tratamentos mais adequados. 
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Tabela 6: Intervenções terapêuticas empregadas nos pacientes atendidos no HFSE 

no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 (N=326).  

Característica Valor ou N (%) 

Intervenção terapêutica  

Sim 276 (84,7) 

Não 50 (15,3) 

Tipo de intervenção  

Alcoolização 5 (1,5) 

Ressecção 26 (8,0) 

Transplante 44 (13,5) 

RFA 10 (3,1) 

TACE 173 (53,0) 

Sorafenibe 130 (40,2) 

RFA, radiofrequency ablation; TACE, transcatheter arterial chemoembolization.  

 

 Dos pacientes que tinham indicação de quimioembolização hepática (TACE), três não 

puderam realizar o procedimento por alguma contraindicação (função hepática prejudicada ou 

doença sistêmica) e 173 tiveram o(s) nódulo(s) quimioembolizado(s). Segundo a classificação 

do BCLC no momento de realização da primeira TACE, 87 pacientes foram classificados 

como BCLC A (50,2%) e 86 como BCLC B (49,8%). Dentre estes pacientes, 42,2% foram 

submetidos ao procedimento por duas vezes ou mais. 

 Entre os 73 pacientes diagnosticados com CHC avançado (BCLC C) 63 usaram o 

sorafenibe como primeiro tratamento. Somando todos os pacientes que foram tratados com 

sorafenibe em algum momento (com diagnóstico avançado e com progressão de doença 

durante ou após outros tratamentos), tivemos 130 tratamentos com esta quimioterapia 

sistêmica. Classificando estes pacientes segundo o BCLC no momento de iniciar o sorafenibe, 

observamos que 13% dos pacientes foram classificados como BCLC B e 85% como BCLC C.  

 Apenas 19 pacientes não toleraram a dose plena de sorafenibe recomendada para o 

tratamento do CHC. Houve necessidade de redução da dose de administração devido aos 

efeitos colaterais em 42 casos. Em 57 casos foi necessário interromper o tratamento por 

efeitos colaterais (47), por progressão de doença (5), por falta da medicação (1) ou por outras 

causas (4). Dos pacientes que tiveram o tratamento interrompido, 35 não conseguiram retomar 
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a medicação. Quarenta e nove pacientes tiveram o tratamento suspenso definitivamente por 

progressão de doença (14) ou por efeitos colaterais graves (35). Na maioria dos casos, apenas 

a redução ou a interrupção da medicação por alguns dias resolveu os efeitos colaterais. 

 Dos 50 pacientes não tratados, 14 estavam em fase terminal (BCLC D) e apenas dois 

ainda estão vivos. Dezenove tiveram óbito por progressão de doença antes de iniciar algum 

tratamento. Seis tinham indicação de transplante hepático e um aguarda na fila para tal. Seis 

receberam diagnóstico em fase muito precoce (BCLC 0) e aguardam avaliação de melhor 

tratamento (ressecção ou transplante hepático). Cinco eram ainda, na data de finalização deste 

estudo, objeto de discussão clínica sobre a indicação de tratamento. 

 A Tabela 7 mostra as causas dos óbitos. Das 180 (55,2%) mortes registradas, 154 

deveram-se à progressão da doença, 12 ocorreram por intercorrências causadas por algum dos 

tratamentos para o CHC e 14 não tiveram qualquer relação com o CHC. 

Tabela 7: Causas dos óbitos ocorridos com os pacientes atendidos no HFSE no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 (N=180). 

Causa do óbito N (%) 

Progressão da doença 154 (85,6) 

Intercorrência da ressecção 2 (1,1) 

Intercorrência do tratamento com TACE 4 (2,2) 

Intercorrência do tratamento com sorafenibe 2 (1,1) 

Intercorrência pós transplante hepático 4 (2,2) 

Sem relação com Carcinoma Hepatocelular 14 (7,8) 

 

 A Tabela 8 mostra o número de óbitos durante o período de acompanhamento, 

conforme a classificação do BCLC no momento do diagnóstico. Nota-se o maior percentual 

de óbitos nos estágios mais avançados, com 19,0%, 41,2%, 50,0%, 89,0% e 85,7% de óbitos 

para as categorias BCLC zero, A, B, C e D, respectivamente. 
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Tabela 8: Distribuição dos óbitos de pacientes atendidos no HFSE no período de 

janeiro/2011 a dezembro/2015, de acordo com a classificação BCLC no diagnóstico. 

 Nº de pacientes Nº de óbitos (%) 

BCLC 0 21 4 (19,0) 

BCLC A 114 47 (41,2) 

BCLC B 104 52 (50,0) 

BCLC C 73 65 (89,0) 

BCLC D 14 12 (85,7) 

 



 

6. DISCUSSÃO 

 Estudos recentes vêm mostrando um crescente aumento na incidência do CHC nos 

últimos anos. Este crescimento pode refletir a melhoria dos métodos diagnósticos e/ou um 

real aumento dos casos de CHC. Nossos resultados também revelam uma tendência de 

aumento da frequência de casos de CHC nos últimos anos, tendo 41 casos sido diagnosticados 

em 2011, 51 em 2012, 70 em 2013, 86 em 2014 e 57 em 2015. O menor número de casos 

neste último ano pode ter relação com a obrigatoriedade de entrada do paciente na unidade 

hospitalar apenas através do sistema de regulação de vagas. Este fato, na prática, aumentou o 

número de filas de espera e dificultou a abertura de prontuários hospitalares. 

 De acordo com a literatura, a incidência de CHC é duas vezes maior em pacientes do 

sexo masculino. Na nossa casuística, essa relação foi de 2,4:1 (homens/mulheres). O 

predomínio do CHC no sexo masculino tem várias justificativas como a maior tendência do 

homem em tornar-se portador crônico do VHC e a evoluir para cirrose (NG et al., 1995), maior 

prevalência de hepatite C, susceptibilidade genética e exposições a outros fatores 

hepatocarcinogênicos, como o álcool e as aflatoxinas (ENGSTRON et al., 2000). 

 A idade no momento do diagnóstico está próxima das idades médias reportadas para 

áreas de incidência intermediária ou alta de CHC, que varia entre 50 e 60 anos. Nestes casos, 

a média de idade observada pode estar relacionada a fatores de risco, ou seja, à alta 

prevalência de hepatite C e de alcoolismo crônico (LIONÇO, 2013). 
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 Embora confirmem a grande variação de fatores etiológicos do CHC que se observa 

em todo o mundo, os resultados apresentados neste trabalho diferem em vários aspectos 

daqueles relatados na maior parte dos países e em outras regiões do Brasil, como, por 

exemplo, o Espirito Santo. Em um estudo conduzido por Gonçalves e colaboradores (2014), a 

infecção por VHB associou-se a 37,6% e a infecção pelo VHC a 22,6% dos casos de CHC. 

Em nosso estudo a infecção pelo HCV esteve presente em 65,6% dos casos de CHC, 

percentual semelhante ao de casos relatados em pesquisas recentes no Brasil (DIAS, 2003; 

CARRILHO et al., 2010).
 
No entanto, o que mais chama a atenção é o número de cirróticos 

por DHGNA que evoluiu para CHC (9,2%), chegando a equiparar-se ao dos casos provocados 

por alcoolismo (9,2%). Esta discrepância reflete diferenças na exposição a fatores de risco 

para doença hepática crônica em nossa região, onde o alcoolismo e a esteato-hepatite não 

alcóolica são mais prevalentes que em outras regiões do Brasil. Carrilho (2010) encontrou 

ainda, em seu inquérito nacional (1405 pacientes brasileiros com hepatocarcinoma) apenas 34 

pacientes com hepatopatia crônica por DHGNA, número equivalente a 3% da sua população. 

Um aumento do número de CHC associado à DHGNA também vem sendo observado nos 

países mais desenvolvidos. Outro inquérito recente realizado por Cotrim e colaboradores 

(2016), avaliando a associação do CHC com DHGNA na população brasileira, incluiu 110 

pacientes de seis estados (Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio 

Grande do Sul). A pesquisa mostrou que o CHC pode estar relacionado ao DHGNA mesmo 

em pacientes sem cirrose, gerando grande problema no país, já que esta condição tende a 

aumentar nos próximos anos. Eles sugerem que a DHGNA é um importante fator de risco 

para o desenvolvimento do CHC. 

 O percentual de casos associados com cirrose do fígado foi de 94,5%, sendo 

consistente com o descrito na literatura. No entanto, há estudos mostrando a associação de 

cirrose em 98% dos casos de CHC. Para os 18 casos de carcinoma hepatocelular sem cirrose 
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hepática em nosso estudo (seis casos confirmados com biópsia e doze apenas por exames de 

imagem), a relação homem-mulher foi maior do que para os casos associados com cirrose 

hepática (8:1 e 2,3:1, respectivamente). 

 Observou-se uma modificação muito importante em relação ao diagnóstico do CHC. 

Em 1997, um estudo elaborado por Gonçalves e colaboradores (1997) mostrou que a maior 

parte dos pacientes obtivera o seu diagnóstico através de exame histológico (91%). Já em 

2010 Carrilho (2010) mostrou que a maior parte dos pacientes (63%) tinha chegado ao 

diagnóstico apenas com exames de imagens (apenas 15% dos pacientes tinham sido 

submetidos a biópsia hepática). Já em nosso estudo, observamos que a grande maioria dos 

pacientes (93,3%) beneficiou-se com a facilidade de ter o seu diagnóstico feito apenas por 

exames de imagem. Essa diminuição progressiva do emprego de métodos invasivos para o 

diagnóstico do CHC vem ocorrendo desde 2005, quando a American Association for the Study 

of Liver Diseases (AASLD) publicou novos critérios para o diagnóstico de CHC, passando a 

aceitar a realização de um ou dois exames de imagem confirmatórios. 

 Assim como em outros estudos realizados com a população brasileira (CARRILHO et 

al., 2010; MATTOS et al., 2011), os diagnósticos feitos em nossa população foram, em sua 

maioria, os de doença em estágio intermediário (BCLC B) ou avançado (BCLC C). Isto se 

deve ao fato de que, apesar de possuir um ambulatório de Gastroenterologia/Hepatologia 

operante, que mantém um acompanhamento ativo e uma vigilância rigorosa dos pacientes 

com fatores de risco para o CHC, nossa unidade hospitalar tornou-se referência para o 

tratamento do CHC intermediário, por possuir um serviço de radiologia intervencionista e 

contar com a possibilidade de tratamento por quimioterapia sistêmica para todos os pacientes, 

sendo esta a razão para a existência, em nossa casuística, de pacientes com doença em estágio 

mais avançado. Mas, também não podemos deixar de considerar a dificuldade de diagnóstico 
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em fase precoce de doença, por exames de baixa qualidade e/ou por nódulos com evolução 

rápida. 

 O fato de a maioria dos pacientes ter uma função hepática ainda preservada no 

diagnóstico (considerando a classificação de Child-Pugh) facilitou a escolha pelo tratamento 

mais adequado, possibilitando que um número maior de pacientes fosse submetido a 

tratamentos com intenção curativa, como a ressecção e o transplante hepático, o que é 

compatível com os dados obtidos de outras pesquisas na população brasileira 

(PARANAGUÁ-VEZOZZO et al., 2014). 

 No presente estudo, a maior parte dos pacientes manteve um MELD baixo (<18), o 

que dificultaria, a princípio, sua inclusão na fila para o transplante hepático. No entanto, dada 

a possibilidade de inclusão de pacientes com CHC em “situação especial para transplante” 

pela Portaria 2600 (BRASIL, 2009), pacientes com MELD baixo passaram a ter maior 

oportunidade de beneficiar-se com o tratamento pelo transplante hepático. Por esta razão, foi 

possível oferecer terapia curativa por transplante hepático para 38% dos pacientes em estágio 

inicial da doença e dentro dos critérios exigidos para sua inscrição na fila de transplante. 

 A alfa-fetoproteína (AFP) é um marcador tumoral utilizado há muito tempo no 

rastreamento do CHC. A concentração sérica de AFP está aumentada em 60 a 70% dos 

pacientes com CHC. Ela pode ser útil para auxiliar os exames de imagem empregados como 

critérios diagnósticos de CHC. Hoje em dia, porém, o seu uso é bastante questionado e a sua 

eficácia tem sido muito discutida. Em nosso estudo, somente 36,8% dos pacientes 

apresentavam AFP acima de 200 ng/mL no momento do diagnóstico. Conforme dados da 

literatura (BRUIX & SHERMAN, 2005), o uso da AFP como ferramenta diagnóstica 

apresenta rendimento muito baixo. Em tumores que secretam AFP, como o CHC, a 

concentração deste marcador se relaciona com o tamanho da lesão. Portanto, em tumores 

pequenos, diagnosticados durante o rastreamento dos pacientes cirróticos, o encontro de 
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níveis de AFP maiores que 200 ng/mL é bastante improvável (SHERMAN, 2001; FORNER, 

REIG & BRUIX, 2009). 

 O percentual de óbitos observado nos mostra que este tipo de neoplasia possui alta 

letalidade, corroborando outros estudos epidemiológicos (DIAS, 2003). Considerando que 

mais da metade dos pacientes (55,2%) faleceu no período estudado (5 anos) e que, destes, 

85,6% o fizeram por progressão de doença, conseguimos compreender o prognóstico ruim 

relacionado ao CHC por todos os estudiosos do assunto. Quanto mais avançado o tumor é 

quando diagnosticado, maior é a probabilidade de óbito e, provavelmente, menor o tempo de 

sobrevida deste paciente.  

 Idealmente este tipo de neoplasia deveria ser diagnosticado ainda em fase precoce da 

doença para que pudesse ser oferecido um tratamento com intenção curativa, melhorando o 

prognóstico e aumentando a sobrevida dos pacientes. Para isso, é imprescindível que se faça a 

vigilância em todos os grupos com fatores de risco para a doença. Mas infelizmente, no Brasil 

ainda encontramos grande dificuldade em relação à realização de exames de imagem, seja 

pelo pequeno número de exames, seja pela má qualidade dos exames realizados. 

 Este estudo teve como limitação o fato de não termos acesso ao número de pacientes 

com diagnóstico de CHC atendidos nos demais hospitais da região. 

Este estudo caracterizou os pacientes diagnosticados com CHC atendidos em um 

hospital no município do Rio de Janeiro, Brasil. Durante o acompanhamento destes pacientes 

observou-se, a cada ano, um aumento expressivo na frequência desta doença e também no 

número de óbitos relacionados a ela. Portanto, é necessária a introdução de um sistema de 

registro contínuo dos novos casos de CHC, que seja confiável para o levantamento de 

informações pertinentes ao desenvolvimento de políticas públicas de saúde voltadas à 

prevenção, diagnóstico precoce e tratamento deste tipo de câncer. Lembrando sempre que 
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cada esforço gerado no suporte à prevenção e detecção precoce influencia, diretamente, na 

sobrevida da população. 

 



 

7. CONCLUSÕES 

 Os pacientes com CHC atendidos no hospital estudado são, em sua maioria, homens, 

brancos, com sobrepeso, maiores de 60 anos e cirróticos por infecção pelo VHC. 

 A maior parte dos pacientes chegou ao diagnóstico sem a necessidade de métodos 

invasivos. 

 A maior parte dos pacientes chegou ao centro de referência em estágio inicial de 

doença (BCLC A), com uma função hepática ainda preservada (Child A) no momento do 

diagnóstico, possibilitando a escolha do tratamento mais adequado. 

 Apesar de a maior parte dos pacientes ter sido submetida a TACE e/ou tratamento com 

sorafenibe, aproximadamente 1/3 dos pacientes puderam ter opções curativas como 

tratamento inicial. 
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9. ANEXOS 

9.1. Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE). 

 Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: “PERFIL CLÍNICO, EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DE 

SOBREVIDA DOS PACIENTES PORTADORES DE CARCINOMA 

HEPATOCELULAR ATENDIDOS EM UM HOSPITAL FEDERAL NO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO”. 

Pesquisadora Responsável: Dra. Cássia Regina Guedes Leal 

Médica Hepatologista. Maior titulação: Especialização. 

Pesquisadora Participante: Cristiane Rocha Magalhães,  

Enfermeira Oncologista. Maior Titulação: Especialização. 

Telefones para contato: (21) 981190211 ou (21) 996082257 

E-mail: crsmagal@gmail.com  

 Neste estudo pretendemos determinar o perfil clínico e epidemiológico dos 

pacientes portadores de carcinoma hepatocelular atendidos no ambulatório de 

hepatologia De um Hospital Federal situado no município do Rio de Janeiro, no período 

de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2014. Este estudo tem o interesse em ajudar a 

descrever a realidade desta doença no município e no Estado fornecendo suporte para a 

definição de prioridades de intervenção das medidas de controle e prevenção desta 

doença. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

mailto:crsmagal@gmail.com
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 Serão convidados a participar do estudo os indivíduos com diagnóstico de 

carcinoma hepatocelular ou hepatocarcinoma (CHC) acompanhados no ambulatório de 

hepatologia da referida instituição durante o período do estudo. Os dados serão 

coletados através das informações contidas nos prontuários médicos de cada paciente, 

pelo próprio pesquisador. Os pacientes participantes não farão nenhum exame além dos 

necessários ao seu tratamento. 

 A pesquisa não acarretará riscos diretos aos sujeitos envolvidos, tendo em vista 

que serão utilizados somente dados secundários obtidos a partir de material já coletado 

para fins diagnósticos e da revisão de prontuários com as informações referentes ao 

tratamento. Caso haja algum dano decorrente desta investigação, o pesquisador 

assumirá a responsabilidade pelo mesmo. 

 Será preservada a confidencialidade e privacidade dos seus dados garantindo que 

os mesmos não sejam identificados em nenhuma fase do estudo e em nenhuma 

publicação que possa resultar desta pesquisa. Para participar deste estudo você não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) 

sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-

se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pela equipe 

de saúde. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Ao final 

da pesquisa, todo o material será mantido em arquivo por, pelo menos, 5 anos, conforme 

Resolução 196/96 e orientações do CEP. 

 Eu, ____________________________________________, portador do 

documento de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do 

estudo “PERFIL CLÍNICO, EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DE SOBREVIDA 

DOS PACIENTES PORTADORES DE CARCINOMA HEPATOCELULAR 

ATENDIDOS EM UM HOSPITAL FEDERAL NO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar, 

se assim o desejar, sem que isto leve a qualquer penalidade  ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento. 

 Declaro que concordo em participar desse estudo e que recebi uma via deste 

termo de consentimento livre e esclarecido.  

Rio de Janeiro, _____ de ____________________ de 20___ 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 Obs.: Todas as páginas deste documento devem ser rubricadas pelo participante 

e por um dos pesquisadores. 

 Em caso de dúvida quanto à condução ética deste estudo, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa do HFSE: 

Tel: (21) 2233-9503 

End.: Rua Sacadura Cabral, 175, Saúde. 5º andar do prédio anexo. 

ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFF: 

Tel: (21) 2629-9189 ou 7621-2867 

End.: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. 
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10. APÊNDICE  

10.1. Parecer do CEP 
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