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RESUMO 

Objetivos: Existem poucos estudos sobre a epidemiologia do carcinoma hepatocelular 

(CHC) e suas diferentes modalidades terapêuticas no Brasil. A falta de informações 

sobre o CHC no Brasil dificulta a política de saúde na prevenção e tratamento de novos 

casos. O objetivo desse trabalho foi caracterizar o CHC segundo os seus principais 

aspectos clínicos e epidemiológicos, as modalidades de tratamento, e os desfechos após 

o tratamento em um hospital geral no Brasil. Métodos: Foram acompanhados 326 

pacientes com diagnóstico de CHC durante um período de cinco anos (de janeiro de 

2011 a dezembro de 2015). Foram analisados os dados demográficos, as principais 

características da doença hepática de base e do tumor, os tratamentos e os desfechos. A 

sobrevida também foi avaliada. Resultados: De acordo com a classificação de 

Barcelona, a maior parte dos pacientes (114) foi classificada como BCLC A no 

momento do diagnóstico. A quimioembolização hepática transarterial (TACE) foi o 

tratamento de escolha em 173 (53%) pacientes. A terapia sistêmica com sorafenibe foi 

realizada em 130 (40.2%) indivíduos, o transplante de fígado em 44 (13.5%), a 

ressecção do tumor em 26 (8%), a ablação por radiofrequência em 10 (3.1%) e a 

alcoolização em 5 (1.5%). Em 14 (5%) pacientes apenas cuidados paliativos. A média 

de sobrevida global foi de 20 meses a partir da data do diagnóstico até a data do óbito 

ou do último contato. Com relação ao grupo submetido a TACE, a sobrevida global foi 

de 22 meses. Na avaliação da lesão alvo pelo mRECIST, 16,8% dos pacientes 

obtiveram resposta completa e 50,9% uma resposta parcial. A doença mostrou-se 

estável em 19,1% e progrediu em 13,3% dos pacientes. Com relação ao grupo que usou 

sorafenibe, a sobrevida global foi de 10 meses, sendo de 12 meses para os pacientes 

Child Pugh A (50%) e de 6 meses para os pacientes Child-Pugh B (50%). Os principais 

efeitos colaterais foram a diarreia (60,8%) e a síndrome mão-pé (32,3%). Foi necessária 

a interrupção do medicamento em 45.4% dos pacientes, principalmente devido a efeitos 

colaterais. Conclusões: No nosso grupo, as sobrevidas médias encontradas foram 

bastante semelhantes à literatura, sendo maior em alguns subgrupos, como no subgrupo 

de pacientes que usou sorafenibe, onde a sobrevida foi melhor principalmente em 

relação aos pacientes classificados como Child-Pugh B, mostrando que este 

medicamento pode ser usado mesmo quando a doença está em estagio avançado.  

 

Palavras-chaves: Carcinoma hepatocelular, tratamentos, sobrevida, sorafenibe, 

quimioembolização transarterial. 



 

ABSTRACT: 

Background and Aim: There are few studies about the epidemiology of hepatocellular 

carcinoma (HCC) and its different modalities of therapy in Brazil. The lack of 

information about HCC in Brazil hinders the health policies related to treating new 

cases and preventing deaths. Our aim was to characterize HCC according to its main 

clinical and epidemiological aspects, treatment modalities, and outcomes after treatment 

in a general hospital in Brazil. Methods: We followed 326 patients with a confirmed 

diagnosis of HCC during a 5 year period (from January 2011 to December 2015). 

Demographic data, characteristics of the underlying liver disease and the tumor, 

treatments performed and outcomes were collected. The survival was also assessed. 

Results: Based on Barcelona classification system, most (114) patients were classified 

as BCLC A on diagnosis Transarterial chemoembolization (TACE) was the treatment of 

choice in 173 (53%) patients. Systemic therapy with sorafenib was performed in 130 

(40%) individuals, liver transplantation in 44 (14%), tumor resection in 26 (8%), thermo 

ablation in 10 (3.1%) and ethanol injection in 5 (1.5%). In 14 (5%) patients only 

supportive care. The median overall survival was 20 months from the date of diagnosis 

to the date of death or last contact. Considering the TACE group, the overall survival 

was 22 months. After assessing the target lesion by means of the mRECIST 

classification, 16.8 % of patients achieved a complete response and 50,9% a partial 

response. The disease stabilized in 19.1% of the patients and progressed in 13.3%. 

Considering the group using sorafenib, the overall survival was 10 months, being 12 

months for Child-Pugh A patients (50%) and 6 months for Child Pugh B (50%) patients. 

The main side effects were diarrhea (60,8%) and hand-foot syndrome (32,3%). 

Discontinuation of the drug was necessary in 45.4% of patients, mainly due to adverse 

events. Conclusions: In our group, survival was better than that described in the 

literature. The best results were mainly due to an earlier diagnosis, justifying the 

importance of investment in screening and early diagnosis, for offering curative 

treatments. Also in the group treated with sorafenib, survival was better than that 

described in the literature, mainly in Child-Pugh B patients, showing that this drug 

should be recommended even when the disease in an advanced stage.  

Key words: Hepatocellular carcinoma, treatment, survival, , sorafenib, 

transarterial chemoembolization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente, existem poucos dados nacionais sobre o perfil da população com 

carcinoma hepatocelular (CHC), sobre os diferentes padrões de tratamento da doença e 

sobre a resposta às diferentes opções terapêuticas. 

 No estudo conduzido por Carrilho e colaboradores
 1

, observou-se que, ao 

diagnóstico, 43%, 35% e 22% dos pacientes tinham doença em estádios inicial, 

intermediário e avançado, respectivamente. Em relação às modalidades terapêuticas 

utilizadas, os principais tratamentos iniciais foram, nesse mesmo estudo, a embolização 

ou a quimioembolização (36%), seguidos por ablação percutânea (13%), ressecção 

cirúrgica (7%) e sorafenibe (1%). Embora 19% dos pacientes tenham sido submetidos 

ao transplante de fígado, apenas 4% (56 pacientes) tiveram essa modalidade de 

tratamento como opção inicial. 

 O ambulatório do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) é um dos 

centros de referência no tratamento dessa neoplasia, atendendo por ano a cerca de 50 

pacientes novos com diagnóstico de CHC. O HFSE é um hospital geral, no qual há 

acesso a várias possibilidades terapêuticas, facilitando, assim, o acompanhamento desse 

grupo de pacientes e tornando maior a sua sobrevida. 

 Diante da escassez de publicações científicas nacionais relacionadas ao CHC, a 

proposta deste estudo é gerar dados que permitam melhor caracterizar os tratamentos e 

os desfechos clínicos desta população, assim contribuindo tanto para a prática clínica 

local do serviço quanto para, junto à comunidade científica, servir de base para futuras 

investigações sobre essa doença, ajudando assim a definir novas estratégias terapêuticas 

em outros serviços. 



 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Epidemiologia do CHC 

 O CHC é o quinto câncer mais comum no mundo e corresponde à segunda causa 

de morte por câncer. Em 2008, houve 749.000 novos casos e 695.000 mortes por CHC; 

o número de novos casos aumentou para 782.000 em 2012.
 2
 

 O CHC é o tipo histológico mais comum entre os cânceres primários do fígado, 

dos quais representa 85% a 90%.
 3

 

 A maior parte dos casos de CHC é descrita em pacientes portadores de cirrose 

hepática (CH), geralmente devida às hepatites virais crônicas ou ao abuso de álcool. No 

entanto, a prevalência do CHC relacionado à esteato-hepatite não alcoólica (NASH) em 

pacientes com ou sem CH vem, recentemente, aumentando muito em todo o mundo.
 4
 

Sabe-se também que a fibrose avançada associada a infecção pelo vírus da hepatite C é 

um risco, mesmo que não haja cirrose. 

 O CHC é mais frequente em homens e a média de idade na apresentação da 

doença situa-se entre 50 e 60 anos, dependendo da região geográfica.
 5

 Em um inquérito 

brasileiro, a média de idade foi de 59 anos, sendo que 78% dos pacientes eram do 

gênero masculino.
 1

 Em um estudo da Asociación Latinoamericana para el Estudio del 

Hígado (ALEH), 72,5% eram homens e a média de idade por ocasião do diagnóstico foi 

de 64 anos.
 6

 Dados de uma casuística americana verificaram a mesma média de idade 

no momento do diagnóstico e uma taxa de incidência em homens três vezes maior que a 

das mulheres.
 5

 

 A incidência do CHC no mundo é bastante heterogênea. As diferenças extremas 

observadas nessa incidência em várias regiões do mundo apontam para a importância 

dos fatores ambientais em sua etiologia.
 7
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 Vários fatores predisponentes ao CHC já foram definidos, incluindo as infecções 

pelo VHB e pelo VHC, o consumo excessivo de álcool, a obesidade e a ação das 

aflatoxinas. A prevalência e a contribuição desses fatores de risco variam conforme a 

região.
 3

 

 Aproximadamente 85% dos casos de CHC estão concentrados nos países em 

desenvolvimento e em áreas de maior densidade demográfica, com destaque para alguns 

países da África Central e para regiões do sudeste Asiático, onde o VHB é endêmico. 

Além disso, observa-se na África, juntamente com a infecção pelo VHB, uma 

importante exposição às aflatoxinas, devida às precárias condições de armazenamento 

dos grãos.
 8

 

 Na América do Norte e na Europa Ocidental, tem maior destaque a cirrose 

hepática (CH) secundária ao VHC, juntamente com a CH de etiologia alcoólica ou 

decorrente de esteato-hepatite não alcoólica (NASH). 

 Algumas características da síndrome metabólica, tais como a obesidade e o 

diabetes melito, estão fortemente correlacionadas com a NASH e a sua prevalência vem 

aumentando nos Estados Unidos. Sabe-se, hoje, que a obesidade está relacionada ao 

desenvolvimento do câncer primário do fígado. Tanto a obesidade quanto o diabetes 

melito foram estreitamente associados a um maior risco de desenvolvimento de diversas 

doenças malignas, inclusive o CHC. Existe, atualmente, um risco estimado de 12,8% de 

desenvolvimento de CHC em pacientes portadores de CH por NASH nos EUA.
 9

 Pode-

se concluir que a NASH vem se tornando a principal causa de CHC nos EUA.
 10

 

 Uma pesquisa da ALEH
 6 

avaliou 240 pacientes com CHC em nove países, dos 

quais 85,4% eram cirróticos. A principal etiologia da cirrose era a infecção pelo VHC 

(30,8%), seguida do alcoolismo (20,4%), da cirrose criptogênica (14,6%) e da infecção 

pelo VHB (10,8%). Considerando a combinação entre a infecção pelo VHC e o 

alcoolismo na etiologia da cirrose, o VHC estava presente em 38% dos casos, o que o 

destaca como a principal etiologia do CHC na América Latina. 

 No Brasil, os dados sobre a incidência de CHC ainda são escassos, uma vez que 

essa doença não aparece entre as dez neoplasias malignas mais frequentes. Dados do 

Ministério da Saúde apontam para um aumento gradual das taxas de detecção de casos 
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de infecção por VHB e VHC a partir do final da década de 90. Considerando esses 

dados e a tendência mundial de aumento, ao longo das últimas décadas, do CHC 

decorrente da infecção por VHC, inclusive em países em que o VHB não é endêmico, 

acredita-se que a incidência de CHC também tenha aumentado no Brasil.
 7
 

 No Brasil, dois grandes estudos multicêntricos retrospectivos foram realizados 

para investigar os aspectos clínicos e epidemiológicos do CHC. No primeiro estudo, 

realizado em 1997, em Florianópolis, o CHC foi diagnosticado em pacientes portadores 

de CH em 71% dos casos. O alcoolismo estava implicado em 36% dos casos, e a 

infecção pelo VHB e pelo VHC em 35% e 25% respectivamente.
 11

 Já no outro estudo, 

realizado em 2010, a CH estava presente em 98% dos casos, e a infecção pelo VHC foi 

considerada a principal etiologia da CH (54%).
 1

 Diferenças na prevalência da infecção 

pelo VHB foram observadas em diversas regiões. Outro estudo demonstrou que o 

principal fator de risco associado com o CHC no Estado do Espírito Santo é a infecção 

pelo VHB.
 12 

2.2. Rastreamento e Diagnóstico do CHC 

 O CHC é uma patologia frequente, com morbidade e mortalidade elevadas, e 

com uma população de risco bem definida (os hepatopatas crônicos), justificando, 

assim, o rastreamento nesse grupo de pacientes. Além disso, o diagnóstico em fase 

precoce da doença possibilita um tratamento curativo. Os estudos de custo-efetividade 

sugerem que uma incidência anual de 1,5% ou superior justifica a vigilância do CHC 

nos pacientes cirróticos, independentemente da sua etiologia.
 13 

Por outro lado, a 

presença de cirrose avançada (Child-Pugh C) impede a utilização de tratamentos 

potencialmente curativos e, por conseguinte, a vigilância não é recomendada nestes 

pacientes.
 14

 Excepcionalmente, os pacientes em lista de espera para transplante 

hepático, independentemente da função hepática, devem ser rastreados para o CHC para 

detectar tumores superiores aos critérios convencionais indicativos de tratamento e para 

ajudar a definir a prioridade do transplante.
 8 

 Com relação à infecção crônica pelo VHB, é possível desenvolver CHC mesmo 

na ausência de cirrose.
 15
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 Infelizmente, as informações disponíveis sobre a incidência do CHC nos 

pacientes não cirróticos com hepatite C crônica são escassas e, por vezes, contraditórias. 

Alguns dados do Japão sugerem que os pacientes com fibrose moderada têm uma 

incidência anual de CHC de 0,5%.
 16

 Um estudo recente dos EUA demonstrou que o 

CHC ocorre nos doentes com hepatite C crônica na ausência de cirrose (classificação de 

METAVIR F3),
 17

 o que levou a recomendação também da vigilância para os pacientes 

com esse grau de fibrose hepática.
 8

 Assim, a elastografia hepática transitória parece ser 

uma ferramenta promissora capaz de estratificar os doentes quanto ao risco de 

desenvolver CHC.
 18

 

 O tratamento bem sucedido, com a obtenção de resposta virológica sustentada na 

hepatite C crônica, e a soroconversão de AgHBe para anti-HBe ou a supressão 

sustentada de DNA do VHB na hepatite B crônica, diminui mas não elimina o risco de 

CHC.
 19,15

 A vigilância deve ser oferecida aos pacientes tratados com hepatite B crônica 

que continuam em risco de desenvolver CHC devido a fatores basais, ou aos indivíduos 

com fibrose moderada ou cirrose induzidas pelo VHC, mesmo depois de alcançarem a 

resposta virológica sustentada. 

 Os testes que podem ser usados na vigilância do CHC incluem exames 

sorológicos e exames de imagem. 

 O exame de imagem mais utilizado com essa finalidade é a ultrassonografia 

(USG) de abdome. A USG tem uma precisão diagnostica aceitável quando usada como 

teste de vigilância (sensibilidade entre 58% e 89%; especificidade superior a 90%).
 20

 A 

popularidade generalizada da USG também está relacionada à ausência de riscos, ao 

fato de não ser invasiva, à boa aceitação pelos pacientes e aos custos relativamente 

moderados. No entanto, a detecção do CHC pela USG em fígados cirróticos é 

tecnicamente difícil. A cirrose hepática é caracterizada por nódulos regenerativos e 

septos fibrosos. Estas características produzem um padrão grosseiro na USG, que pode 

afetar a identificação de pequenos tumores. Devido a estas limitações, o desempenho da 

USG na detecção precoce do CHC é altamente dependente de um operador experiente e 

da qualidade do equipamento. A recente introdução dos agentes de contraste para a 

USG não se demonstrou capaz de aumentar a capacidade desse exame em detectar o 
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CHC quando as lesões são pequenas.
 21

 Não existem dados para apoiar o uso da TC 

multislice ou da RM dinâmica para a vigilância. 

 Os testes sorológicos que foram investigados ou estão em investigação para o 

diagnostico precoce da CHC incluem a alfa-fetoproteína (AFP), a des-gama-carboxi 

protrombina (DCP), a relação da AFP glicosilada (fração L3) para a AFP total, a alfa-

fucosidase e o glipicano 3.
 22

 A AFP é o biomarcador mais testado no CHC. Porém, até 

agora, nenhum destes testes pôde ser recomendado com segurança para o rastreamento 

do CHC. 

 A combinação do USG de abdome com a AFP não é recomendada, pois o ganho 

é de apenas 6-8% na taxa de detecção, ao passo que ocorre um aumento de resultados 

falsos positivos e um aumento de 80% no custo de cada CHC diagnosticado.
 23

 

 Em conclusão, a USG de abdome pode ser considerada como o teste mais eficaz 

para a vigilância, devendo ser realizada por profissional experiente, em toda população 

de alto risco, a cada seis meses.
 8 

 Nos casos em que é identificada pelo menos uma lesão com tamanho maior que 

1 cm, a confirmação do diagnóstico deverá ser feita por um outro método de imagem 

e/ou por biópsia da lesão hepática.
 24,25

 

 O diagnóstico do CHC é estabelecido por critérios propostos pela American 

Association for the Study of Liver Disease (AASLD)
 25 

e pela European Association for 

the Study of the Liver (EASL)
 8

 e baseia-se na biópsia do tumor ou na presença de lesão 

hepática tumoral acima de 1 cm em seu maior diâmetro e positiva em pelo menos um 

método de imagem típico como a TC ou RNM de abdome com estudo dinâmico do 

fígado. O estudo dinâmico revela hiperperfusão da lesão na fase arterial e rápido 

esvaziamento nas fases portal e tardia. Na fase arterial, a lesão capta contraste e fica 

realçada em relação ao parênquima circundante, neste momento ainda sem contraste. Na 

fase de esvaziamento, o parênquima ao redor da lesão ainda retém o contraste, quando a 

lesão já não o capta. Assim, a lesão continua realçada, mas negativamente, em relação 

ao parênquima. Na RNM, a lesão exibe um hipersinal em T1 e um sinal variável em T2, 

com um padrão de vascularização semelhante ao da TC. 
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2.3. Estadiamento do CHC 

 Para a melhor orientação terapêutica e prognóstica, utiliza-se a classificação 

proposta pelo grupo do Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC), que consiste no 

estadiamento da neoplasia, considerando-se o tamanho do tumor, o número de lesões, os 

sintomas relacionados ao câncer (Performance Status)
 26

 e a função hepática (baseada na 

classificação de Child-Pugh).
 27

 

 A classificação de Child-Pugh utiliza cinco parâmetros clínicos (ascite, grau de 

encefalopatia) e bioquímicos (albumina, bilirrubina, tempo de protrombina) para os 

quais são atribuídos, para cada um, e conforme o estado do paciente, pontos de 1 a 3, 

sendo a contagem máxima de 15 pontos. Uma contagem de até seis pontos (Child-Pugh 

A) indica uma boa função hepática e um bom prognóstico operatório. Uma contagem 

maior que dez pontos (Child-Pugh C) implica em mau prognóstico cirúrgico e 

importante comprometimento da função hepática. A posição intermediária (Child-Pugh 

B), estabelecida por contagens entre sete e nove pontos, indica um moderado 

comprometimento da função hepática e um moderado risco operatório.
 27

 Como 

veremos adiante, os pacientes desta última categoria podem ser divididos conforme o 

número de pontos em subclasses (Child-Pugh B7, B8 e B9), com prognósticos 

diferentes entre si. 

 O "Performance Status" (PS) faz parte de um conjunto de variáveis estabelecidas 

pelo Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) em 1974 para avaliar a resposta e a 

toxicidade dos tratamentos empregados contra o câncer. Além de medir parâmetros 

como o tamanho do tumor, alterações hematológicas, toxicidades hepática e renal, 

superinfecções e outros, o protocolo ECOG-PS avalia a alteração para melhor ou para 

pior no desempenho do paciente em relação às tarefas do dia a dia, à capacidade de 

deambular, ao autocuidado, etc., de forma semelhante ao Performance Status de 

Karnofsky. Os graus do ECOG-PS variam de zero (para um paciente perfeitamente 

ativo) até cinco (evolução para o óbito). Um paciente que sofre deterioração de mais de 

1 grau em seu PS é considerado como tendo um câncer em progressão, a despeito do 

tratamento.
 26

 

 Os estágios do CHC conforme a classificação do BCLC são os seguintes:
 24

 



25 

 BCLC-0: definido pela presença de um nódulo único com tamanho ≤ 2 cm e 

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

 BCLC-A: definido pela presença de um único nódulo 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. 

 BCLC-B: definido 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. 

 BCLC-C: definido pela invasão portal e/ou disseminação extra-hepática, ainda 

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

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

 BCLC-D: definido pela descompensação hepática (Child-Pugh C) e pelo 

performance status de 3 ou 4 (Figura 1). 
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Figura 1 Critérios para estadiamento e tratamento do CHC conforme as diretrizes do Barcelona Liver 

Clinic Cancer (BCLC). 

CHC: carcinoma hepatocelular; PS: performance status, PP: pressão portal; BI: bilirrubina total; Tx: 

transplante. Fonte: Adaptado de BRUIX e colaboradores.
 31

 

 

 Não só o tratamento, mas também o prognóstico é avaliado de acordo com a 

classificação BCLC, sendo os estágios 0 e A os que apresentam melhor sobrevida global 

(SG) e o estágio D o que tem pior prognóstico. Além dos fatores avaliados no 

estadiamento pela classificação BCLC, o nível sérico de AFP também pode ser 

considerado como um fator prognóstico.
 29,30

 

2.4. Tratamentos 

 Para os estágios iniciais do CHC, são recomendados procedimentos de caráter 

curativo, como a ressecção cirúrgica, o transplante hepático e a ablação por 

radiofrequência.
 24

 

 Pode parecer, à primeira vista, que o transplante hepático seja uma medida 

universalmente eficaz no tratamento definitivo do HCC, especialmente nos casos 
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avançados. Os resultados, no entanto, foram inicialmente medíocres e apenas 30 a 40% 

dos pacientes tinham sobrevida de cinco anos. O emprego de certos critérios mostrou 

que era possível selecionar uma subpopulação de pacientes com CHC em que o 

transplante apresentava resultados bons, idênticos aos da ressecção. O transplante 

poderia também ser empregado em pacientes com tumores inoperáveis ou multifocais 

ou em pacientes com insuficiência hepática avançada.
 33

 Portanto, os transplantes têm 

maior eficácia nos paciente que satisfazem os "critérios de Milão" (tumor único < 5 cm 

ou de até três lesões medindo < 3 cm), assim denominados porque as pesquisas clínicas 

a esse respeito foram realizadas na Universidade de Milão.
 33

 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.
 31

 O risco de morte em pacientes com doença hepática terminal pode também 

ser medido pelo Model for End-Stage Liver Disease (MELD), que é usado como um 

índice de gravidade que permite priorizar a alocação de órgãos para o transplante e a 

posição do paciente na fila de espera. As variáveis componentes do MELD são a idade, 

os níveis séricos de bilirrubina, creatinina e sódio e o International Normalized Ratio 

(INR) do tempo de protrombina.
 28

 

 Os pacientes BCLC-0 são tratados, portanto, com (1) ressecção ou (2) 

transplante hepático, nesta ordem. Na impossibilidade de qualquer cirurgia, são tratados 

pela (3) ablação por radiofrequência. A ressecção é feita quando não há hipertensão 

portal nem aumento da bilirrubina. Caso existam estas alterações, são encaminhados ao 

transplante. Este será feito se não houver comorbidades e se os "critérios de Milão" 

estão satisfeitos.
 32

 

 Para os pacientes submetidos ao transplante nestas condições, observa-se uma 

taxa de sobrevida global aos quatro anos de 85%, e uma taxa de sobrevida livre de 

recorrência de 92%, consolidando essa modalidade terapêutica como o tratamento que 

apresenta o menor índice de recorrência da doença, dentre as opções atualmente 

disponíveis para o tratamento do CHC.
 33

 

 Nos casos em que o transplante e a ressecção não são recomendados, opta-se 

pela ablação por radiofrequência, técnica para a qual se observou, conforme o tamanho 

do tumor, uma variação nas estimativas de sobrevida livre de recorrência.
 34

 Estudos 
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randomizados descreveram taxas de sobrevida global e de sobrevida livre de recorrência 

aos 3 anos de 71,4% e 64,1%, respectivamente.
 35

 

 Os pacientes BCLC-A são tratados conforme o número de nódulos. Se o nódulo 

é único e não há hipertensão portal nem hiperbilirrubinemia, o paciente é encaminhado 

à ressecção (opção 1). Caso contrário, é encaminhado ao transplante (opção 2). As 

exigências quanto ao transplante são as mesmas descritas na categoria anterior (ausência 

de comorbidades e satisfação dos critérios de Milão) Se há até três nódulos com < 3 cm 

(conforme a definição de BCLC-A) e não há comorbidades, o paciente é encaminhado 

ao transplante (opção 2). Se há comorbidades, é encaminhado à ablação por 

radiofrequência (opção 3).
 31

 

 Os pacientes BCLC-B (múltiplos nódulos) são tratados com quimioembolização 

hepática (TACE, transarterial chemoembolization). O nível de bilirrubina deve ser 

inferior a 3 mg %.
 31

 O objetivo agora limita-se a prolongar a sobrevida, muito embora, 

nos casos de resposta à TACE, o paciente possa passar a satisfazer os critérios de Milão, 

tornando-se elegível para o transplante hepático. É o que se denomina downstaging. A 

TACE melhora a sobrevida em pacientes portadores de CHC no estágio intermediário, 

quando não existe perda de função hepática, redução do fluxo vascular, doença extra-

hepática, ou sintomas relacionados ao tumor, possibilitando, assim, a realização do 

procedimento nesse grupo de pacientes. 

 A TACE convencional envolve a injeção, na artéria hepática nutridora do CHC, 

de um agente quimioterápico (doxorrubicina) misturado com o lipiodol (agente de 

contraste derivado do óleo extraído da papoula e normalmente utilizado em linfografias 

convencionais), que exerce, além da função de carreador e emulsificador, também a 

função de agente embolizante viscoso. Isso ocorre após o cateterismo seletivo da artéria 

hepática nutridora do tumor através de um micro cateter, seguida da sua embolização 

troncular proximal com micropartículas não carreadoras de drogas convencionais 

(TACE convencional).
 36

 

 A TACE tem como fundamento o fato de que o CHC apresenta uma 

vascularização predominantemente arterial, o que lhe confere certa seletividade, 

fazendo da obstrução arterial aguda uma opção terapêutica eficaz que resulta em 
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necrose isquêmica do tumor (necrose de coagulação). A embolização reduz o 

suprimento arterial e diminui o washout do agente quimioterápico, produzindo um 

efeito sinérgico entre a isquemia tumoral e o efeito citotóxico do quimioterápico.
 36

 

 Os agentes embolizantes podem ser de três tipos: agentes hemostáticos à base de 

colágeno (Gelfoam, Spongostan), partículas de polivinil-álcool (PVA) e microesferas 

com polímeros sintéticos biocompatíveis. Os primeiros são agentes temporários, cujo 

efeito dura cerca de 2 semanas; sofrem rápida agregação intravascular e têm uma 

estrutura irregular. As partículas de PVA tem ação permanente e exibem melhor 

desempenho em pequenos vasos, pela disponibilidade de partículas menores (até 50 

micra). Estas características possibilitam menor número de procedimentos, em relação 

aos agentes temporários. Já as microesferas convencionais, que não carreiam drogas 

(Embospheres/Bead Block/Embozene), têm superfície lisa e hidrofílica, com maior 

deformabilidade, o que permite penetração mais distal e uniforme nos pequenos vasos 

no interior do leito tumoral.
 37

 

 Recentemente, foram descritos procedimentos de TACE realizados com 

microesferas calibradas com capacidade de, através da troca iônica, absorver e liberar a 

doxorrubicina, eliminando a necessidade do lipiodol e permitindo a liberação de maior 

quantidade da droga dentro do tumor em um maior período de tempo (até 30 dias), além 

de concentrar o fármaco na lesão e reduzir significativamente, os efeitos sistêmicos 

potencialmente tóxicos e efeitos colaterais, técnica conhecida como drug-eluting beads 

transarterial chemoembolization (DEBTACE).
 36 

 Esta técnica é atualmente utilizada protocolarmente na maioria dos grandes 

centros de referência, onde, associada ao avanço técnico do micro cateterismo 

superseletivo das artérias nutridoras do tumor, obtém-se um maior efeito antitumoral e 

melhor resposta oncológica, reduzindo a necessidade de múltiplas sessões e o custo em 

longo prazo (apesar do custo mais elevado em relação aos demais agentes 

embolizantes).
 36 

 Além disso, com a redução dos efeitos tóxicos sistêmicos e a menor 

descompensação isquêmica hepática (técnica superseletiva), essa técnica oferece maior 

conforto, menos complicações imediatas e tardias, alta precoce em até 24 horas, bem 
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como permite a ampliação da indicação da TACE em pacientes mais avançados e com 

Child-Pugh limítrofe, oferecendo uma alternativa terapêutica eficaz em pacientes 

anteriormente inelegíveis ao procedimento.
 36 

 Uma das complicações mais comuns da TACE é a síndrome pós-TACE, 

caracterizada por dor abdominal, febre baixa, náuseas e vômitos. É em geral 

autolimitada e dura aproximadamente 24 a 48 horas após o procedimento. A etiologia 

desse quadro não é totalmente conhecida, mas parece estar relacionada à isquemia 

tecidual e à resposta inflamatória.
 36 

 Os pacientes BCLC-C (invasão portal, metástases) são tratados com sorafenibe. 

Também aqui o objetivo limita-se a prolongar a sobrevida.
 31

 O sorafenibe é o 

tratamento sistêmico padrão para o CHC e está indicado para os pacientes com função 

hepática preservada (Child-Pugh A) e neoplasias avançadas (BCLC C), ou em casos 

onde houve progressão tumoral após tratamento locorregional. Indica-se ainda em casos 

onde exista alguma contraindicação ao tratamento locorregional.
 39

 

 O sorafenibe é um inibidor da tirosina-quinase que age sobre a angiogênese 

tumoral, inibindo a proliferação celular. Inibe a via de sinalização do RAF/MEKERK e 

a atividade do receptor de tirosina-quinase no VEGF 1, 2 e 3 e no PDGFR. Essas vias 

de sinalização celular mediadas pelo RAF-1 e pelo VEGF estão implicadas na 

patogênese do CHC. Assim, esse fármaco foi desenvolvido e bem estudado nas fases I e 

II nesse tumor por conta do seu mecanismo de ação, compatível com a via de 

sinalização do CHC.
 40

 

 Esse medicamento aumenta a sobrevida global (SG) média e o tempo de 

progressão (TTP) de doença em pacientes portadores de CHC avançado. Entretanto, 

eventos adversos intoleráveis são observados em alguns casos. Os principais eventos 

adversos relacionados aos fármacos inibidores da tirosina-quinase são: hipertensão 

arterial, fadiga, eventos trombóticos, sangramentos, cefaleia, proteinúria, exantema e 

diarreia. Na prática clínica, observa-se que as toxicidades mais frequentes durante o uso 

de sorafenibe são síndrome mão-pé, diarreia e fadiga. Atualmente, os eventos adversos 

dermatológicos são as principais causas de redução (13%), interrupção temporária 

(21%) ou cessação definitiva (10%) do tratamento com sorafenibe. A maioria desses 
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eventos adversos ocorre nos primeiros 60 dias de uso e influencia a conduta e o 

resultado do tratamento desses pacientes.
 41

 

 Os pacientes BCLC-D não são tratados. A TACE está contraindicada nas 

classificações Child-Pugh B8 ou superior e Child-Pugh C. 
8 

 Devido à crescente complexidade na elaboração de estudos clínicos e à 

necessidade de padronizar a avaliação da resposta tumoral do CHC ao tratamento, um 

grupo de estudiosos norte-americanos propôs uma modificação formal ao critério do 

RECIST, denominada RECIST modificado (mRECIST), levando em consideração o 

conceito de tumor viável.
 38

 Um tumor viável é definido como aquele capaz de captar o 

agente de contraste na fase arterial do estudo dinâmico por TC ou RNM.
 38

 



 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

 Analisar a sobrevida global de uma coorte de pacientes portadores de carcinoma 

hepatocelular atendidos no ambulatório de hepatologia de um hospital federal do Rio 

de Janeiro. 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Analisar a sobrevida, avaliar os fatores preditivos de mortalidade e descrever as 

taxas de resposta dos pacientes portadores de CHC tratados com TACE;  

 Analisar a sobrevida, avaliar os fatores preditivos de mortalidade e descrever as 

taxas de resposta dos pacientes portadores de CHC tratados com sorafenibe. 



 

4. PACIENTES E MÉTODOS:  

4.1. Desenho do estudo: 

 Estudo de coorte com inclusão prospectiva de pacientes. 

4.2. Casuística: 

 Foram incluídos no estudo pacientes portadores de CHC em acompanhamento 

no ambulatório do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) no período entre 

janeiro de 2011 a dezembro de 2015. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense/UFF, conforme parecer nº 

716.785. E, em seguida, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HFSE conforme 

parecer nº 746.239. A coleta sistemática de dados teve início após a aprovação pelos 

dois comitês. Os pacientes que concordaram em participar do estudo assinaram o Termo 

de Consentimento (Anexo I) e foram selecionados de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão: 

4.3. Critérios de inclusão 

 Pacientes com idade maior ou igual a 18 anos; 

 Pacientes acompanhados no ambulatório de CHC do HFSE; 

 Pacientes com diagnóstico de CHC (pelos critérios de Barcelona) confirmados 

pela equipe médica do ambulatório do HFSE. 

4.4. Critérios de exclusão 

 Diagnóstico de outra neoplasia hepática, incluindo o tumor misto (CHC-

colangiocarcinoma). 
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4.5. Método 

Protocolo de atendimento 

 O Ambulatório de Carcinoma Hepatocelular é formado, atualmente, por uma 

equipe multidisciplinar, composta por duas médicas hepatologistas, um cirurgião, um 

radiologista intervencionista, uma enfermeira e uma secretária. Os pacientes são 

encaminhados por diversas clínicas e profissionais deste e de outros serviços. Após 

confirmação do diagnóstico, os pacientes são classificados conforme o BCLC e os casos 

são discutidos em reunião científica para decidir a melhor opção de tratamento. 

Conforme o estadiamento do paciente pelo BCLC ele é direcionado ao tratamento 

escolhido, como mostra a Figura 2. 

 
Figura 2: Fluxograma de atendimento dos pacientes no ambulatório de CHC do HFSE no período de 

janeiro de 2011 a dezembro de 2015. 

HFSE: Hospital Federal dos Servidores do Estado; BCLC: Barcelona Clinic Liver Cancer; RFA: ablação 

por radiofrequência; TACE: quimioembolização transarterial. 
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 Todos os pacientes incluídos no estudo foram avaliados no Ambulatório de CHC 

do HFSE. O diagnóstico de CHC foi confirmado através dos critérios de Barcelona:
 8 

Critério anatomopatológico: 

 Histologia positiva para CHC em amostra de biópsia do nódulo hepático 

suspeito; 

Critério radiológico: 

 Presença de imagem nodular vista em pelo menos dois exames de imagem (USG 

com Doppler ou com contraste por microbolhas, TC, RNM e arteriografia), 

sendo pelo menos um deles contrastado e dinâmico, mostrando captação de 

contraste típica na fase arterial (hiperperfusão na fase arterial) e esvaziamento do 

contraste na fase portal; 

 Um único método de imagem trifásico (TC helicoidal multislice, RNM, USG 

com contraste por microbolhas) demonstrando lesão focal com padrão 

hemodinâmico de hiperperfusão na fase arterial e esvaziamento rápido do 

contraste na fase portal ou de equilíbrio (“washout”). 

Critério combinado: 

 Uma técnica de imagem demonstrando lesão focal com hipervascularização na 

fase arterial associada a níveis de AFP superiores a 200 ng/ml. 

 Na avaliação ambulatorial, os pacientes foram submetidos à anamnese, exame 

físico e encaminhados para realização de exames laboratoriais. Estes dados foram 

arquivados em um banco de dados de pacientes portadores de CHC, sendo selecionadas 

para o presente estudo as seguintes variáveis: 

 Dados epidemiológicos: Idade, sexo, cor, etiologia do CHC e data do 

diagnóstico do CHC. 

 Dados laboratoriais e de imagem: AFP, presença de invasão vascular e metástase 

a distância, número de lesões e tamanho da maior lesão de CHC ao diagnóstico. 
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 Classificações: performance status (ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology 

Group), MELD (Model for End Stage Liver Disease), Child-Pugh e BCLC no 

momento do diagnóstico e ao início de cada tratamento. 

Principais intervenções terapêuticas empregadas nessa população: 

TACE 

 O protocolo criado em nosso serviço segue as recomendações da American 

Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 
25

 e da European Association for 

the Study of the Liver (EASL),
 7

 segundo as quais a TACE está indicada para pacientes 

com CHC em estágio intermediário (BCLC B), mas contraindicada em pacientes com 

doença hepática descompensada, quando há invasão vascular macroscópica e/ou 

disseminação extra-hepática. Só realizamos esse procedimento em pacientes Child-Pugh 

A e Child-Pugh B7, e em pacientes com nível sérico de bilirrubina total inferior a 

3 mg/dl, pois existe uma maior chance de descompensação da doença hepática após o 

procedimento em pacientes fora desses critérios. 

Protocolo de Quimioembolização Hepática do HFSE: 

1. Material 

 Foram diluídos 50 mg de doxorrubicina e misturados com um frasco de lipiodol 

e, em seguida, em um frasco de micropartículas convencionais de 100 a 300 

micras (TACE convencional); 

 Foram diluídos 100 mg de doxorrubicina em um frasco de micropartículas 

carreadoras de drogas de 30 a 100 micras de tamanho (DEB-TACE); 

Nota: Tumores maiores do que 5 cm necessitaram de maior dose de 

doxorrubicina (até 300 mg por sessão), além de maior quantidade e de 

micropartículas maiores (utilizados até o fechamento completo dos ramos e 

oclusão dos troncos arteriais nutridores da lesão). 

2. Preparo 

 A seringa era colocada em posição vertical. 
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 Desprezava-se o sobrenadante das partículas, deixando 1 ml para não esmagar as 

esferas. 

 Diluía-se 100 mg de doxorrubicina em 5 ml de água destilada. 

 Aspirava-se a doxorrubicina na própria seringa das partículas. 

 Agitava-se levemente a seringa por 60 minutos, a cada 5 minutos e, depois, 

apenas ocasionalmente. 

 Removia-se a solução sobrenadante, sem comprimir as esferas. 

 Armazenava-se na geladeira por 48 horas. 

 Todo o material era estéril e preparado em câmara de fluxo laminado, pois a 

seringa era utilizada no procedimento. 

 No período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, o HFSE realizava a TACE 

convencional, que foi substituída pela DEBTACE nos últimos dois anos. 

 Esse procedimento era realizado através do cateterismo seletivo da artéria 

hepática nutridora do tumor por meio de um micro cateter, seguindo-se a sua 

embolização troncular proximal através da injeção de micropartículas convencionais 

não carreadoras de drogas misturadas com lipiodol (TACE convencional) ou de 

microesferas calibradas (DEBTACE). 

 Esse procedimento era realizado no setor de hemodinâmica do HFSE com a 

presença de um anestesista, e apenas a sedação do paciente. O paciente permanecia 

internado no hospital por 24 horas após o procedimento, retornando para consulta 

ambulatorial após 15 dias, com um exame laboratorial (hemograma completo, 

coagulograma e bioquímica) colhido 10 dias após o procedimento. Nessa consulta de 

retorno, era solicitado um exame de imagem que deveria ser realizado, em média, 30 

dias após a TACE, para avaliação de resposta. 

 Em relação à avaliação da resposta tumoral, a necrose do tumor foi o parâmetro 

mais importante avaliado. Sinais de necrose tumoral incluem a redução ou a ausência de 

captação do contraste nos exames dinâmicos de controle (TC ou RNM). A classificação 

utilizada pelos radiologistas foi o RECIST modificado (mRECIST), que leva em 

consideração o conceito de tumor viável.
 38
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SORAFENIBE 

 Cada comprimido contém 200 mg de sorafenibe (na forma de tosilato) e o 

tratamento era iniciado com dois comprimidos a cada 12 horas (dose plena: 

800 mg/dia). Essa dose era reduzida, ou até mesmo suspensa, em caso de eventos 

adversos. Ao iniciar o sorafenibe, os pacientes eram orientados a iniciar, de forma 

concomitante, o creme de uréia a 10%, duas vezes ao dia, nas mãos e nos pés. 

 Após o início da administração de sorafenibe, os pacientes eram reavaliados em 

uma nova consulta no ambulatório de CHC após três semanas, com um novo exame 

laboratorial (hemograma completo, coagulograma e bioquímica), considerando que o 

início dos eventos adversos normalmente ocorre nos primeiros 20 dias de tratamento. 

 Os principais eventos adversos relacionados a esse medicamento são: síndrome 

mão-pé, diarreia e fadiga.
 41

 

 A síndrome mão-pé é um efeito adverso cutâneo induzido por alguns 

quimioterápicos e caracterizado por eritema doloroso que atinge predominantemente as 

regiões palmares e plantares. Para facilitar o seu manejo, ela pode ser dividida nos graus 

1, 2 e 3: 

 Grau 1: edema, eritema sem dor, disestesia e/ou parestesia e formigamento das 

mãos e dos pés. Normalmente, não interfere nas atividades diárias dos pacientes. 

O tratamento era realizado com medidas gerais (evitar água quente; uso de meias 

e luvas, elevação das mãos e dos pés e compressas frias por 20 minutos) e 

intensificação do uso do creme de uréia e creme hidratante nas mãos e pés. Não 

foi necessário modificar a dose do sorafenibe. 

 Grau 2: lesões cutâneas (bolhas, calos, edema, eritema) dolorosas e desconforto 

ao segurar objetos e ao caminhar, interferindo com as atividades diárias. O 

tratamento era realizado com medidas gerais e lidocaína a 2% associada à 

pomada com propionato de clobetasol a 0,05%. Nesses casos, era necessário 

reduzir a dose para 400 mg/dia por 28 dias. Se resolvidos os efeitos colaterais, 

retornava-se com a dose plena. Se não, interrompia-se o tratamento por sete dias, 
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após os quais, no caso de desaparecimento finalmente dos sintomas, retornava-se 

com a dose de 400 mg/dia por 28 dias. 

 Grau 3: Descamação, ulceração e bolhas associadas à dor intensa e 

incapacitante. Nesses casos, o tratamento era interrompido por sete dias, 

intensificada as medidas locais e reiniciada a medicação com metade da dose 

inicial.
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 No caso da diarreia, os pacientes eram orientados, desde a primeira consulta, a 

ingerirem bastante líquidos (principalmente água) e já era prescrita uma medicação 

antidiarreica conforme a necessidade: loperamida 2 mg após cada evacuação diarreica 

até o máximo de quatro comprimidos ao dia. Em caso de diarreia, os mesmos eram 

orientados a reduzir a dose do sorafenibe à metade, ou, em alguns casos mais graves, a 

suspenderem a medicação. 

 Com relação à fadiga eram prescritos alguns medicamentos, como 

polivitamínicos e anorexígenos, para garantir uma melhor qualidade de vida aos 

pacientes. 

 Os pacientes eram sempre orientados a entrar em contato com a equipe ao 

surgimento de qualquer evento adverso, da forma a mais precoce possível. 

 Eram realizados exames de imagem (TC ou RNM com estudo dinâmico do 

fígado) em média a cada três meses, para avaliação de resposta. A ocorrência de 

progressão radiológica não determinava a suspensão do medicamento, caso o paciente o 

estivesse tolerando de forma adequada, sem piora do PS. Os critérios de suspensão do 

medicamento eram: piora clínica (piora do PS) e/ou laboratorial, e piora radiológica, 

desde que associada à piora clínica e efeitos colaterais. 

Taxa de resposta ao tratamento  

 Para os grupos de pacientes tratados com TACE e/ou sorafenibe, foi avaliada de 

forma descritiva a taxa de resposta ao tratamento, bem como o tipo de resposta. Para 

tanto, foi registrada a resposta ao tratamento, conforme uma avaliação rotineira feita 

com base no mRECIST,
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realizada após o término da cada terapia. 
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 O mRECIST avalia as lesões embolizadas e o surgimento de novas lesões, 

propondo uma avaliação da resposta geral ao tratamento. O mRECIST considera (1) que 

houve uma resposta completa quando ocorre o desaparecimento de qualquer realce 

arterial intratumoral em todas as lesões; (2) que houve uma resposta parcial quando 

ocorre uma redução de pelo menos 30% na soma de todos os diâmetros das áreas 

viáveis nas lesões; (3) que houve progressão quando ocorre um aumento de pelo menos 

20% na soma de todos os diâmetros das áreas viáveis, sempre tendo como referência os 

diâmetros medidos no início do tratamento. Os casos que não se qualificam como uma 

resposta completa, parcial ou como doença progressiva, são considerados como doença 

estável (não houve alteração em relação a imagem anterior). No caso da resposta 

parcial, quando a lesão passa a preencher os Critérios de Milão após a TACE, tornando 

o paciente elegível para o transplante hepático, fica caracterizado o chamado 

downstaging. 

Sobrevida global 

 A SG foi definida como o tempo transcorrido desde a data do diagnóstico de 

CHC ou, dependendo da análise, desde a data do início do seu tratamento, até o óbito. 

4.6. Análise estatística 

 Para análise estatística, foi utilizado o programa SPSS versão 20.0.  

 As variáveis numéricas foram expressas como médias e desvios padrão. O uso 

da mediana e da amplitude (mínimo e máximo) foi empregado quando não havia 

distribuição normal da variável analisada na população. As variáveis categóricas foram 

expressas como frequência absoluta (n) e relativa (%). 

 Na análise estatística das variáveis categóricas, foi utilizado o teste de Qui-

quadrado. E para a comparação das variáveis numéricas, foi utilizado o teste ”t” de 

Student. 

 Para avaliação dos fatores associados à mortalidade, adotou-se um modelo de 

regressão de Cox simples, que forneceu, para cada um dos fatores estudados, o hazard 

ratio (HR), equivalente ao risco relativo, e seu respectivo intervalo de confiança de 
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95%, bem como o nível de significância (p). Foram adotados como estatisticamente 

significativos os valores de p≤0,05. A sobrevida foi avaliada pela curva de Kaplan-

Meier. 



 

5. RESULTADOS 

 Foram acompanhados 326 pacientes no ambulatório do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado no período entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015 com 

diagnóstico de CHC, sendo o vírus da hepatite C a causa mais frequente da cirrose 

hepática (65,6%). De acordo com a classificação do BCLC, 21 pacientes foram 

classificados como BCLC 0, 114 como BCLC A, 104 como BCLC B, 73 como BCLC 

C e 14 BCLC D no momento do diagnóstico. 

 Em relação às modalidades terapêuticas empregadas, a maior parte dos pacientes 

foi submetida ao tratamento com TACE (53%) seguido do tratamento com sorafenibe 

(40,2%) (Tabela 1). O mesmo paciente pode ter sido submetido a mais de um tipo de 

tratamento. 

Tabela 1: Intervenções terapêuticas empregadas nos pacientes portadores de CHC 

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

Característica                                Valor ou N (%) 

Tipo de intervenção  

 TACE  173 (53,0) 

 Sorafenibe  130 (40,2) 

 Transplante  44 (13,5) 

  Ressecção  26 (8,0) 

 RFA  10  (3,1) 

  Alcoolização  5  (1,5) 

CHC: carcinoma hepatocelular; HFSE: Hospital Federal dos Servidores do Estado; 

RFA: ablação por radiofrequência; TACE: quimioembolização transarterial. 

 

 Após uma análise multivariada dos dados, podemos verificar os fatores que 

tiveram influência significativa na mortalidade por CHC entre os pacientes 

acompanhados neste hospital (Tabela 2). 
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Tabela 2: Fatores preditores de mortalidade nos pacientes portadores de CHC do HFSE no 

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

  N Eventos 

Tempo 

mediano RR IC 95% P 

Sexo M 231 132 82 1.181 0.848 - 1.645 0,323 

Raça NB 114 68 78 1.101 0.815 - 1.49 0,528 

Presença de CH 308 171 85 1.059 0.541 - 2.073 0,867 

AFP > 200 120 95 39 3,116 2,311 - 4,203 < 0,0001 

Child-Pugh B  109 72 45 2,315 1,699 - 3,155 < 0,0001 

Child-Pugh C 13 12 14 8,221 4,426 - 15,273 < 0,0001 

PS 1 64 48 45 2,529 1,787 - 3,580 < 0,0001 

PS 2  30 24 18 5,149 3,261 - 8,132 < 0,0001 

PS 3 10 8 7 16,285 7,575 - 35,014 < 0,0001 

Lesão 2-5cm 197 103 93 3,414 1,257 - 9,274 0,016012 

Lesão > 5cm 108 73 39 6,566 2,397 - 17,989 0,000252 

BCLC A  114 47 145 2.177 0.784 - 6.049 0,1354 

BCLC B 104 52 85 3,896 1,408 - 10,784 0,00882 

BCLC C 73 65 24 12,580 4,568 - 34,650 < 0,0001 

BCLC D 14 12 6,5 32,761 10,404 - 103,169 < 0,0001 

Invasão 

Vascular 58 51 21 4,608 3,3 - 6,436 <0,0001 

RR: risco relativo; IC: intervalo de confiança; M: masculino; NB: não branca; CH: cirrose 

hepática; AFP: alfafetoproteina; PS: performance status; BCLC: Barcelona Clinic Liver 

Cancer 

 

 Para a análise da SG, o tempo foi calculado com base na prática empregada em 

estudos epidemiológicos, em que a data do diagnóstico é utilizada como a data de 

partida, e a data final é a data de morte ou do último contato.  
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Figura 3: Sobrevida global dos pacientes portadores de CHC tratados no HFSE no período de janeiro de 

2011 a dezembro de 2015 (N=326). 

 

A Figura 3 mostra a curva de sobrevida da população total. A mediana da SG foi 

de 20 meses. 
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Figura 4: Sobrevida global de acordo com a classificação de Child-Pugh dos pacientes portadores de CHC 

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

 

A Figura 4 mostra as curvas de sobrevida de acordo com a classificação de 

Child-Pugh ao diagnóstico: Child-Pugh A = 26 meses, Child-Pugh B = 14 meses e 

Child-Pugh C = 2 meses. 
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Figura 5: Sobrevida global de acordo com a classificação BCLC dos pacientes portadores de CHC do 

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

 

 A Figura 5 mostra as curvas de sobrevida de acordo com a classificação do 

BCLC ao diagnóstico: BCLC A = 40 meses, BCLC B = 20 meses, BCLC C = 12 meses 

e BCLC D = 2 meses. 

Além das análises para a população total do estudo, foram feitas análises 

considerando-se dois subgrupos, formados conforme o tratamento recebido ao longo do 

acompanhamento. Todos os pacientes que em algum momento receberam TACE ou 

sorafenibe constituíram os respectivos subgrupos de mesmo nome. Dessa forma, um 

mesmo paciente pode estar em um ou em ambos os subgrupos, já que os subgrupos não 

são mutuamente excludentes. 

5.1. Análise do subgrupo TACE 

 Esse subgrupo foi constituído por 173 pacientes submetidos a TACE em algum 

momento do tratamento do CHC. 

 As principais características demográficas e clínicas dessa população estão 

demonstradas na Tabela 3.  
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Tabela 3: Características demográficas e clínicas dos pacientes portadores de CHC 

submetidos a quimioembolização transarterial no HFSE no período de janeiro de 

2011 a dezembro de 2015 (N=173). 

Característica Valor ou N (%) 

Idade (anos)  

Variação 18,0 a 87,0 

Média ± DP 62,3 ± 10,4 

Sexo  

Feminino 61 (35,2) 

Masculino 112 (64,8) 

Cor  

Branca 111 (64,2) 

Não branca 62 (35,8) 

Child-Pugh   

A 135 (78,0) 

B 38 (22,0) 

Classificação BCLC   

0 7 (4,0) 

A 82 (47,4) 

B 84 (48,6) 

Número de lesões  

1 99 (57,2) 

2 a 7 55 (31,8) 

> 7 19 (11,0) 

Tamanho da maior lesão  

< 2 cm 7 (4,0) 

2 a 5 cm 126 (72,8) 

> 5 cm 40 (23,2) 

Performance status ECOG  

0 149 (86,1) 

1 24 (13,9) 

Alfa-fetoproteína sérica   

< 200 ng/mL 119 (68,8) 

> 200 ng/mL 54 (31,2) 

Número de TACEs  

1 TACE 100 (57,8) 

2-3 TACEs 69 (39,9) 

4 ou + TACEs 4 (2,3) 

CHC: carcinoma hepatocelular; DP: desvio padrão; BCLC: Barcelona Clinic Liver 

Cancer; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group;  

 

 A TACE foi utilizada em três quadros clínicos diferentes. Para os pacientes em 

estágio inicial (BCLC A) que aguardavam o transplante, a intervenção foi realizada para 

que se mantivesse a elegibilidade a esse tratamento curativo. Para os pacientes no 

estágio intermediário (BCLC B) que não atendiam aos critérios de Milão, a TACE foi 
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feita na tentativa de reduzir a gravidade da lesão de forma a se alcançar a elegibilidade 

ao transplante (downstaging). Para os pacientes que também apresentavam BCLC B, 

mas para os quais a intervenção curativa foi descartada, utilizou-se a TACE como 

tratamento paliativo. 

 De acordo com o BCLC, 87 pacientes foram classificados como BCLC A 

(50,2%) e 86 pacientes como BCLC B (49,8%) no momento de realização da primeira 

TACE. E 42,2% dos pacientes foram submetidos ao procedimento por duas vezes ou 

mais. 

 De acordo com o tipo de resposta ao tratamento, mostrado na Tabela 4, a maior 

parte dos pacientes apresentou resposta parcial (pelos critérios do mRECIST) ao 

tratamento com TACE (50.9%), e um subgrupo desses pacientes (13,9%) conseguiu 

entrar em Critérios de Milão (downstaging). 

Tabela 4: Resposta radiológica dos pacientes portadores de CHC submetidos 

a quimioembolização transarterial no HFSE no período de janeiro de 2011 a 

dezembro de 2015 (N=173). 

Resposta N (%) 

Parcial  88 (50,9) 

Downstaging 24 (13,9) 

Completa 29 (16,8) 

Progressão 23 (13,3) 

Nenhuma 33 (19,1) 

A complicação mais frequente da TACE foi a Síndrome pós-TACE (43,6%), 

conforme mostra a Tabela 5. 

Tabela 5: Complicações dos pacientes portadores de CHC submetidos a 

quimioembolização transarterial no HFSE no período de janeiro de 2011 a 

dezembro de 2015 (N=173). 

Complicação N (%) 

Síndrome pós-TACE 75 (43,6) 

Nenhuma 65 (37,8) 

Insuficiência hepática 8 (4,7) 

Hematoma no sítio da punção 8 (4,7) 

Alopécia 6 (3,4) 

Descompensação hidrópica 4 (2,3) 

Infecção 2 (1,2) 

Outros 4 (2,3) 

TACE: quimioembolização transarterial  
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 Após uma análise multivariada dos dados, onde avaliamos a AFP, o 

estadiamento pelo BCLC, o tamanho e o número das lesões, podemos verificar os 

fatores que tiveram influência significativa na mortalidade por CHC entre os pacientes 

submetidos a TACE (Tabela 6). 

Tabela 6: Fatores preditores de mortalidade (TACE) entre os pacientes portadores de CHC 

submetidos a quimioembolização transarterial no HFSE no período de janeiro de 2011 a 

dezembro de 2015 (N=173). 

  N Eventos 

Tempo 

mediano RR IC 95% P 

AFP > 200 54 37 69 2,918 1,849 - 4,606 0,000423 

BCLC B  86 42 75 1,784 1,134 - 2,807 0,0123 

Lesão 2-5cm 126 57 120 0,948 0.295 - 3.043 0,9290 

Lesão > 5cm 40 18 89 1,031 0.301 - 3.526 0,9610 

2-6 nódulos 53 26 74 1,650 1.003 - 2.713 0,04843 

>7 nódulos 19 12 54 2,699 1400 - 5206 0,00304 

RR: risco relativo; IC: intervalo de confiança; AFP: alfafetoproteina; BCLC: Barcelona 

Clinic Liver Cancer. 

 

 Para a análise de SG desse subgrupo, foi medido o tempo entre a data de 

realização da primeira TACE e a data do óbito (ou a data do último contato).  

 A mediana de SG dos pacientes submetidos a TACE (N=173) foi de 22 meses. 

 Porém, para esta análise, consideramos apenas os pacientes que fizeram TACE 

como único tratamento. Nesse caso, apenas 81 pacientes foram selecionados para 

análise (92 pacientes foram excluídos da análise por terem feito algum tratamento 

locorregional/ressecção antes da TACE, ou transplante hepático/sorafenibe após a 

realização da TACE). Desses 81 pacientes que fizeram apenas TACE, 22 encontram-se 

em fila de transplante e 59 fizeram TACE paliativa (15 com resposta completa, 22 com 

resposta parcial, 17 com doença estável e 5 com progressão de doença pelo mRECIST).  

 A Figura 6 mostra a curva de sobrevida dos pacientes submetidos a TACE como 

único tratamento. A mediana de SG foi de 19 meses. 
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Figura 6: Sobrevida global dos pacientes portadores de CHC do HFSE submetidos a quimioembolização 

transarterial como único tratamento no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 (N=81). 

 

5.2. Análise do subgrupo sorafenibe 

 O subgrupo sorafenibe foi constituído por 130 pacientes que receberam essa 

medicação em algum momento do tratamento do CHC: como único tratamento (55,4%) 

ou após outro tipo de tratamento (44,6% dos pacientes fizeram sorafenibe após 

progressão ou impossibilidade de manter outro tipo de tratamento). 

 As principais características demográficas e clínicas dessa população estão 

demonstradas na Tabela 7. 
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Tabela 7: Características demográficas e clínicas dos pacientes portadores de 

carcinoma hepatocelular tratados com sorafenibe no Hospital Federal dos Servidores 

do Estado no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 (N=130). 

Características Valor ou N (%) 

Idade (anos)  

 Variação 18,0 a 92,0 

 Média ± DP 61,8 ± 12,1 

Sexo  

 Feminino 22 (16,9) 

 Masculino 108 (83,1) 

Cor  

 Branca 86 (66,2) 

 Não branca 44 (33,8) 

Número de lesões  

 1 31 (23.8) 

 2 a 6 30 (23.1) 

 ≥ 7 69 (53.1) 

Diâmetro da maior lesão  

 2 a 5 cm 47 (36.2) 

 > 5 cm 83 (63.8) 

PS  

 0 73 (56.1) 

 1 34 (26.2) 

 2 23 (17.7) 

AFP  

 < 200 ng/ml 61 (46.9)  

 > 200 ng/ml 69 (53.1) 

Invasão Vascular   

 Sim 56 (43.1) 

 Não 74 (56.9) 

Metástase extra-hepática  

 Sim 43 (33) 

 Não  87 (67) 

Tratamento anterior ao sorafenibe  

 Não 72 (55.4) 

 Sim 58 (44.6) 

Sorafenibe mais que 6 meses  

 Sim 47 (36.2) 

 Não 118 (63.8) 

PS: performance status; AFP: alfafetoproteina 

 

 De acordo com a função hepática desses pacientes no momento de iniciar o 

sorafenibe, 65 pacientes (50%) foram classificados como Child-Pugh A, enquanto 29 
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pacientes (22%) foram classificados como Child-Pugh B7, 21 pacientes (16%) como 

Child-Pugh B8 e 15 pacientes (12%) como Child-Pugh B9. 

 De acordo com o BCLC no momento de iniciar o sorafenibe, 16 pacientes 

(12,3%) foram classificados como de BCLC B e 114 pacientes (87,7%) como BCLC C. 

A invasão vascular foi diagnosticada em 56 pacientes (43,1%), enquanto que a 

metástase a distância, principalmente para pulmão (12,3%), linfonodos (9,2%) e ossos 

(6,9%), estava presente em 43 pacientes (33%). 

 Quarenta e sete pacientes (36,2%) demonstraram alguma resposta ao tratamento 

com o sorafenibe pelos critérios do mRECIST (Tabela 8). 

Tabela 8: Resposta radiológica dos pacientes portadores de CHC tratados com 

sorafenibe no HFSE no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015  

(N=130). 

Resposta N (%) 

Completa 4 (3,1) 

Parcial 43 (33,1) 

Nenhuma 72 (55,4) 

Progressão 11 (8,5) 

 

 A maior parte dos pacientes (85,4%) conseguiu atingir a dose plena 

recomendada para o tratamento do CHC. Em 42 (32,3%) casos houve necessidade de 

reduzir a dose devido aos efeitos colaterais. Estes foram, mais frequentemente, sintomas 

gastrintestinais (60,8%), síndrome mão-pé (32,3%) e fadiga (23,8%), sendo que um 

mesmo paciente pode ter apresentado mais de um efeito colateral (Tabela 9). Em 59 

pacientes (45,4%) o tratamento foi suspenso definitivamente por progressão de doença 

(14,6%) ou por efeitos colaterais graves (28,5%). Na maior parte dos casos, apenas a 

redução ou a interrupção temporária da medicação por alguns dias resultou na resolução 

dos efeitos colaterais. 

 Quarenta e sete pacientes (36,2%) usaram a medicação por mais de 6 meses. 

 A principal causa de óbito nesse subgrupo do estudo foi a progressão da doença 

(84,6%), sendo que apenas 1,5% dos pacientes evoluíram para o óbito em consequência 
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da medicação (pacientes que apresentaram sangramento importante e óbito após o início 

da medicação). 

Tabela 9: Efeitos colaterais após o uso do sorafenibe por pacientes portadores 

de CHC no HFSE no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015.  

(N=130). 

Efeito colateral N (%) 

Nenhum 24 (18,5) 

Sintomas gastrintestinais 79 (60,8) 

Síndrome mão-pé 42 (32,3) 

Fadiga 31 (23,8) 

Sangramento 4 (3,1) 

Encefalopatia hepática 2 (1,5) 

Alopécia 4 (3,1) 

Plaquetopenia 1 (0,8) 

 Após uma análise multivariada dos dados, onde avaliamos a AFP, o Child-Pugh, 

o PS, o tamanho e o número de lesões, o BCLC, a presença de invasão vascular, a 

realização de tratamentos anteriores ao sorafenibe e os eventos adversos (diarreia e 

dermatológicos), pudemos verificar que alguns fatores tiveram influência significativa 

na mortalidade por CHC entre os pacientes tratados com sorafenibe (Tabela 10). 

Tabela 10: Fatores preditores de mortalidade entre os pacientes portadores de CHC 

tratados com sorafenibe no HFSE no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 

(N=130). 

 
N Eventos 

Tempo 

mediano 
RR IC 95% P 

AFP >200 68 57 17 2,460 1,628-3,72 0,00194 

Child-Pugh B 49 41 17 1,418 0,942-2,135 0,0936 

PS 1 33 32 25 1,525 0,977-2,380 0,06286 

PS 2 19 15 12 2,305 1,287-4,128 0,00496 

Lesão 2-5 cm 63 47 43 0,837 0,201-3,475 0,8070 

Lesão > 5 cm 65 50 20 1,273 0,307-5,283 0,7390 

BCLC B 17 9 46 2,616 0,329-20,80 0,3630 

BCLC C 111 89 25 4,170 0,577-30,14 0,1570 

Invasão Vascular 43 38 16 1,768 1,17-2,673 0,00682 

Tto. inicial com 

Sorafenibe 71 61 23 1,729 1,151-2,598 0,00839 

Diarreia 60 45 35 0,687 0,458-1,032 0,0705 

Eventos 

dermatológicos 38 27 51 0,559 0,358-0,874 0,0108 

2-6 lesões 29 19 50 0,629 0,3743-1,139 0,1259 

>7 lesões 55 49 17 1,854 1,1739-2,928 0,0081 

RR: risco relativo; IC: intervalo de confiança; AFP: alfafetoproteina; PS: performance 

status; Tto: tratamento 
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 A SG foi definida como o tempo transcorrido entre a data do início do 

tratamento com sorafenibe até o óbito (ou até a data do último contato). 

 A média de SG dos pacientes que usaram sorafenibe foi de 10 meses. A Figura 7 

mostra a curva de sobrevida global desse subgrupo. 

 
Figura 7: Sobrevida global dos pacientes portadores de CHC do HFSE tratados com sorafenibe no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 (N=130). 

 

 A SG para os pacientes classificados como Child-Pugh A foi de 12 meses, 

enquanto a SG dos pacientes classificados como Child-Pugh B foi de 6 meses (Figura 

8). 
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Figura 8: Sobrevida global de acordo com a classificação de Child-Pugh dos pacientes portadores de CHC 

do HFSE tratados com sorafenibe no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 (N=130) 

 

No caso dos pacientes Child-Pugh B, a SG para os pacientes subclassificados como 

Child-Pugh B7 foi de 8 meses, Child-Pugh B8 foi de 5 meses e Child-Pugh B9 foi de 6 

meses (p = 0,173).

 

 



 

6. DISCUSSÃO: 

 Atualmente, o diagnostico precoce do CHC ocorre em 30-60% dos casos nos 

países desenvolvidos, permitindo a realização de tratamentos curativos. Enquanto os 

tumores com menos de 2 cm de diâmetro (BCLC 0) representavam menos de 5% dos 

casos no inicio dos anos noventa na Europa, hoje eles representam até 30% dos casos no 

Japão devido principalmente à implementação generalizada dos programas de 

vigilância.
 8,43

 

 Na nossa casuística, observamos que 41% dos pacientes foram diagnosticados 

em fase precoce, possibilitando, assim, o tratamento curativo, enquanto os tumores com 

menos de 2 cm de diâmetro (BCLC 0) representaram apenas 6% dos casos, indicando 

uma maior necessidade de investimentos em programas de vigilância que possibilitem o 

diagnóstico cada vez mais precoce desse tumor. 

 As terapias potencialmente curativas são: ressecção cirúrgica, transplante 

hepático e terapias ablativas percutâneas, como radiofrequência e alcoolização. Os 

pacientes com CHC em estágio muito precoce (tumor com menos de 2 cm) tratados com 

cirurgia alcançam sobrevida em cinco anos de aproximadamente 90% e, quando usados 

métodos de ablação percutânea, essa sobrevida é superior a 70%.
 44

 Para pacientes 

selecionados com tumor não ressecável, a opção cirúrgica mais viável é o transplante 

hepático. Tais casos compreendem, classicamente, os pacientes com tumor único com 

menos de 5 cm ou com até três tumores com menos de 3 cm cada, sem presença de 

invasão vascular ou metástases à distância. Nesses pacientes, incluídos nos critérios de 

Milão, a sobrevida em quatro anos após o transplante hepático varia de 70% a 80% e a 

recorrência tumoral é de aproximadamente de 10%.
 33

 Entretanto, grande parte dos 

pacientes tem diagnóstico nos estágios intermediário e avançado da classificação do 
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BCLC, para os quais são reservados os tratamentos paliativos, em que se destacam a 

TACE, a radioembolização e a quimioterapia com sorafenibe.
 45

 

 Quando avaliamos estudos populacionais de pacientes com CHC
 46

 e 

comparamos a sobrevida entre as décadas de 80 e 90, verificamos uma melhora de 22% 

na sobrevida desses pacientes. Esse resultado deve-se a vários fatores, entre eles o 

aumento do diagnóstico precoce e a oferta de um tratamento curativo em população 

melhor selecionada. No entanto, quando o diagnóstico é estabelecido em estágios mais 

avançados, segundo Llovet e Bruix,
 47

 a sobrevida em cinco anos de pacientes com CHC 

não tratados no estágio intermediário (BCLC B) é de cerca de 16 meses, no estágio 

avançado (BCLC C) é de seis meses, e no estágio terminal (BCLC D) é de três a quatro 

meses. 

 A importância do tratamento pode ser comprovada a partir dos resultados de 

recente metanálise
 48

 que avaliou a sobrevida de pacientes com CHC sem tratamento. 

Nessa metanálise, feita a partir de 30 ensaios clínicos randomizados reunindo 1.927 

pacientes, observou-se, apesar da heterogeneidade dos estudos, uma sobrevida em um e 

dois anos de, respectivamente, 17,5% e 7,3%. A sobrevida média estimada em um ano 

dos pacientes classificados como BCLC B foi de 49.6% (95% CI, 32-75; 3-75%) ou 20 

meses (EASL 2011), enquanto que a sobrevida média estimada em um ano dos 

pacientes classificados como BCLC C foi de 25% (95% CI, 14-40; 3-63%) ou 10,7 

meses (SHARP). A sobrevida média estimada em um ano dos pacientes classificados 

como BCLC D foi de 11% (95% CI, 4,7-22; 0-57%) ou 3-4 meses (EASL 2011). Dessa 

forma, justifica-se a importância do diagnóstico muito precoce (BCLC 0) ou precoce 

(BCLC A), para o oferecimento de um tratamento curativo.
 44

 

 No nosso grupo, as sobrevidas médias encontradas de acordo com a 

classificação do BCLC foram pouco maiores que as descritas na literatura, 

principalmente para os pacientes classificados como BCLC C. 

 Após uma análise multivariada dos dados (Tabela 6), verificamos que alguns 

fatores tiveram influência significativa na mortalidade por CHC nos nossos pacientes, 

entre eles, a AFP elevada, o maior grau de disfunção hepática e o maior 
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comprometimento do estado geral (PS), o maior tamanho das lesões, a invasão vascular 

e os estágios mais avançados do BCLC. 

Quimioembolização transarterial 

 A TACE foi primeiramente introduzida em 1977 por Yamada e colaboradores,
 49

 

que exploraram o suprimento arterial do CHC para a administração da terapia 

antitumoral. Seus achados em uma coorte de 120 pacientes foram publicados em 1983. 

Esse procedimento tornou-se hoje um dos principais métodos terapêuticos no tratamento 

do CHC no mundo. Assim como em outros estudos realizados com pacientes portadores 

de CHC no Brasil
 1

 e na América Latina,
 6

 a TACE também foi o procedimento 

terapêutico mais utilizado para o tratamento do CHC no nosso grupo (173 pacientes 

foram submetidos a esse procedimento). 

 Com relação à resposta tumoral, mais da metade dos pacientes apresentou algum 

grau de resposta ao procedimento: 17% com resposta completa, 14% com downstaging 

e 37% com resposta parcial. Um estudo recente
 50

 com 98 pacientes, evidenciou 34,7% 

de respostas completas, 28,6% de respostas parciais, 31,6% de doenças estáveis e 5,1% 

de doenças progressivas, sendo também demonstrada, na avaliação do mRECIST geral, 

uma melhor sobrevida média dos respondedores em relação aos não respondedores 

(41,1 x 20,7 meses, p<0,001). 

 De acordo com as publicações de Lencioni
 51

 e Marelli e colaboradores,
 37

 não 

existe consenso na escolha do melhor agente embolizante, assim como na do melhor 

quimioterápico, e não há estudos com metodologia adequada sobre a frequência com 

que o procedimento deve ser realizado. 

 Quando se comparou a eficácia da quimioembolização com microesferas e com 

a da TACE convencional em um estudo prospectivo randomizado e multicêntrico 

(estudo fase II, PRECISION V),
 52

 em que foram avaliados 212 pacientes, não se 

verificou diferença de resposta entre os dois procedimentos, embora tenham sido 

constatadas melhor tolerância e menor toxidade hepática, bem como menores efeitos 

sistêmicos da doxorrubicina, quando utilizada a quimioembolização com microesferas. 
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 A eficácia da TACE foi demostrada a partir de 2002 com a publicação de dois 

ensaios clínicos randomizados
 53,54

 e de uma metanálise subsequente em 2003.
 55

. Llovet 

e colaboradores
 52

 avaliaram 112 pacientes com CHC não ressecável, dos quais 70% 

eram Child-Pugh A e 81% eram BCLC-B. A sobrevida em um e em dois anos, 

respectivamente, foi de 75% e 50% nos submetidos à embolização transarterial (TACE) 

e de 82% e 63% nos submetidos à TACE convencional com doxorrubicina e Gelfoam, 

em comparação com o grupo controle (63% e 27%). Concluiu-se que os tratamentos 

intra-arteriais são superiores ao manejo conservador. Lo e colaboradores
 54

 observaram 

maior sobrevida no grupo com resposta tumoral à TACE do que no grupo controle (57% 

em um ano, 31% em dois anos, 26 % em três anos versus 32% em um ano, 11% em dois 

anos e 3% em três anos). Uma metanálise
 55 

de sete estudos controlados e randomizados, 

com 516 pacientes, demonstrou aumento de sobrevida de pacientes com CHC não 

ressecável tratados com TACE em comparação com o tratamento conservador (20 

meses versus 16 meses). Outras revisões sistemáticas e metanálises
 37,56,57

 também 

verificaram que a TACE aumenta a sobrevida de pacientes com CHC não ressecável, 

especialmente com lesões multifocais, não elegíveis para ablação local. 

A mediana de SG (tempo entre a data de realização da primeira TACE e a data 

do óbito ou a data do último contato) no grupo estudado foi de 19 meses, bem 

semelhante quando comparada com a da literatura, o que se deveu, principalmente, ao 

fato de termos considerado apenas o grupo que foi submetido a TACE como único 

tratamento. 

 Quanto às intercorrências após a TACE, a síndrome pós-embolização foi 

registrada em 43,6% dos casos, o que está dentro do esperado em relação ao que foi 

descrito em outros estudos, que mostram percentuais de até 50%.
 58

 

 Uma importante limitação da TACE é o índice elevado de recorrência tumoral, o 

que limita a sobrevida dos pacientes.
 51

 Mesmo nos que obtiveram resposta inicial ao 

tratamento, a chance cumulativa de recorrência tumoral é ao redor de 65%.
 59

 No nosso 

grupo, 42,2% dos pacientes foram submetidos ao procedimento por duas vezes ou mais. 

Ao serem avaliadas as variáveis associadas à ocorrência de óbito, após a análise 

multivariável, consideramos a AFP superior a 200 ng/ml, o BCLC B e o número de 

lesões (> 7 lesões) como fatores associados ao óbito de forma independente. 
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 Mais recentemente, vem ganhando prestígio na literatura a realização de um 

outro tipo de procedimento, a radioembolização com microesferas de Ytrio-90 (Y-90). 

Salem e colaboradores,
 60

 ao avaliarem 291 pacientes tratados com Y-90, observaram 

resposta em 42% (critério da WHO) ou em 57% (critério da EASL) dos casos. O tempo 

de progressão tumoral foi de 7,9 meses e a sobrevida nos pacientes Child-Pugh A foi de 

17,2 meses e de 14,8 meses nos Child-Pugh B sem trombose ou metástases (nos Child-

Pugh B com trombose portal, a sobrevida foi reduzida para 5,6 meses). Os efeitos 

adversos foram discretos: fadiga (57%), dor (23%), vômitos (20%) e aumento de 

bilirrubinas (19%). A mortalidade em 30 dias foi de 3%. Há um estudo multicêntrico
 61

 

que indica que a radioembolização pode resultar em uma maior sobrevida em pacientes 

com doença avançada (BCLC-C). 

Sorafenibe 

 O CHC é sabidamente um dos tumores mais quimiorresistentes e, até 2007 não 

havia nenhum medicamento sistêmico recomendado para os pacientes com tumores 

avançados: uma situação única em Oncologia.
 41 

 O sorafenibe surgiu, após 30 anos de investigação, como a primeira terapêutica 

sistêmica eficaz no CHC sendo, atualmente, o tratamento recomendado para os 

pacientes com tumores avançados.
 41

 

 O sorafenibe (um inibidor oral da tirosina-quinase) foi o primeiro e continua a 

ser o único fármaco aprovado a demonstrar benefícios de sobrevida nos pacientes com 

CHC avançado. Após um primeiro estudo de fase II que já demonstrava a eficácia do 

medicamento,
 40

 foi feito um grande estudo duplo-cego controlado de fase III, com 602 

pacientes provenientes da Europa e das Américas. Nesse estudo (SHARP),
 41

 em que a 

principal etiologia era o VHC (29%), demonstrou-se que o emprego do sorafenibe 

resultou em uma sobrevida global media de 10,7 meses no grupo tratado com 

sorafenibe, versus 7,9 meses do grupo placebo (HR = 0,69; IC 95%, 0,55-0,87; p = 

0,00058), o que representou uma diminuição de 31% no risco relativo de letalidade. 

Além disso, o sorafenibe mostrou um significativo benefício no tempo para progressão 

(TTP), avaliado por analise radiológica independente, com um TTP mediano de 5,5 

meses para o sorafenibe versus 2,8 meses para o placebo. Apesar das taxas de resposta 
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não serem grandes, os pacientes conseguiram ter um importante aumento de sobrevida 

com o medicamento. Esse aumento na sobrevida foi semelhante ao demonstrado em 

outro grande estudo de fase III, paralelo, realizado com 226 pacientes da região Ásia-

Pacifico, no qual a hepatite B era a principal causa do CHC.
 62

 Nesse ultimo estudo, a 

sobrevida global média foi de 6,5 meses no grupo do sorafenibe versus 4,2 meses no 

grupo placebo (HR = 0,68; IC 95%, 0,50-0,93; p = 0,014). O pior resultado observado 

com os pacientes incluídos nesse estudo, em comparação com o estudo SHARP, ocorreu 

devido ao fato de que os doentes tinham doença mais avançada: 68% dos pacientes (em 

comparação com 51% dos pacientes do estudo SHARP) tinham doença extra-hepática. 

Contribuir também a diferença na etiologia da CHC, pois a maior parte dos pacientes 

desse estudo tinha CHC por VHB. Foi permitido o crossover: os pacientes que estavam 

no grupo placebo e tinham progressão, poderiam ser submetidos ao tratamento com 

sorafenibe, o que ocorreu devido aos dados do estudo SHARP, mas prejudicou a análise 

da sobrevida. 

 Esses são os principais estudos fase III comparando sorafenibe e placebo. No 

entanto, a maior parte dos pacientes incluídos nesses estudos (acima de 90%) 

apresentava função hepática bem preservada (Child-Pugh A). O sorafenibe aumenta a 

SG e o TTP em pacientes com CHC avançado, mas o seu benefício para os pacientes 

Child-Pugh B ainda permanece incerto. 

 Em 2008 foi apresentado no American Society of Clinical Oncology (ASCO) um 

estudo com 137 pacientes Child-Pugh A (72%) e B (28%) submetidos ao uso do 

sorafenibe.
 63

 Os eventos adversos relacionados a esse fármaco não foram maiores no 

grupo Child-Pugh B. Nesse grupo, houve maior progressão de doença de base: maior 

aumento de bilirrubina, maior incidência de encefalopatia e piora da ascite. Talvez esse 

subgrupo seja de pior prognóstico em decorrência da doença de base, e não por aumento 

de toxicidade. Em relação à SG e ao TTP, os pacientes Child-Pugh A tiveram um 

comportamento melhor: a SG foi de 41 semanas (comparada com a de 14 semanas no 

grupo Child-Pugh B) e o TTP foi de 21 semanas (comparado com o de 13 semanas no 

grupo Child-Pugh B). 

 O GIDEON,
 64

 um estudo prospectivo e observacional com mais de três mil 

pacientes, avaliou a eficácia e a segurança do sorafenibe na prática diária. Nos pacientes 
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Child-Pugh B, houve um numero discretamente maior de eventos adversos sérios e de 

descontinuação do fármaco. Não houve, entretanto, um diferença significativa de 

eventos relacionados ao medicamento, como síndrome mão-pé, diarreia e fadiga, entre 

os pacientes Child-Pugh A e B. A SG foi maior nos pacientes Child-Pugh A (10,3 

meses) quando comparada à pacientes Child-Pugh B (4,8 meses). O mesmo ocorreu 

com o TTP: 4,2 meses (Child-Pugh A) e 3,6 meses (Child-Pugh B). 

 Alguns autores também mostraram uma SG menor nos pacientes Child-Pugh B, 

quando comparados aos pacientes Child-Pugh A. Pressiani e colaboradores
 65

 estudaram 

300 pacientes portadores de CHC, sendo 79% Child-Pugh A e 21% Child-Pugh B. 

Nesse estudo, a SG dos pacientes Child-Pugh A foi de 10 meses, enquanto a SG dos 

pacientes Child-Pugh foi de 3.8 meses. E o TTP do grupo de pacientes Child-Pugh A foi 

de 4.2 meses, e o dos pacientes Child-Pugh B de 3.8 meses. 

 Um estudo retrospectivo
 66

 avaliou 172 pacientes asiáticos portadores de CHC 

que utilizaram sorafenibe. Esses pacientes foram divididos em Child-Pugh A (N = 108), 

Child-Pugh B7 (N = 37) e Child-Pugh B8-9 (N = 27). A SG foi diferente entre os 

grupos Child-Pugh A, B7 e B8-9: 6,1 meses, 5,4 meses e 2,3 meses, respectivamente.

 No nosso grupo, a SG foi de 10 meses, um pouco melhor quando comparada à 

da literatura, considerando o grande número de pacientes Child-Pugh B incluídos em 

nosso estudo (50%). Se compararmos a SG dos pacientes Child-Pugh A (12 meses) e 

Child-Pugh B (6 meses), observamos uma SG superior a literatura. Assim como se 

considerarmos a subclassificação do Child-Pugh B, onde as SG foram superiores a 

literatura para os subgrupos Child-Pugh B7 (8 meses), Child-Pugh B8 (5 meses) e 

Child-Pugh B9 (6 meses), apesar de não ter sido estatisticamente significativa (p = 

0,173). Isso se deve, principalmente, ao acompanhamento rigoroso de todos os 

pacientes pelos membros da equipe, e ao fácil acesso à equipe por parte dos pacientes, 

de modo a que pudessem reportar qualquer evento adverso, permitindo o imediato 

ajuste das doses. 

 Os principais eventos adversos relacionados aos fármacos inibidores de tirosina 

quinase são: hipertensão arterial, fadiga, aumento dos eventos trombóticos, fadiga, 

maior risco de sangramento, cefaleia, proteinúria, rash e diarreia. Na prática, observa-se 

que as toxicidades mais frequentemente observadas com o sorafenibe são: síndrome 
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mão-pé, diarreia e fadiga (que pode estar relacionada ao fármaco ou a doença de base). 

Entre os pacientes avaliados no estudo SHARP,
 41

 38% descontinuaram o medicamento 

por eventos adversos no grupo do sorafenibe, versus 37% no grupo placebo. 

 A nossa casuística mostrou resultados um pouco melhores quando comparados 

aos da literatura, com uma taxa de descontinuação por eventos adversos de apenas 

28.5%. Na maior parte dos casos, apenas a redução ou a interrupção temporária da 

medicação por alguns dias resultou na resolução dos efeitos colaterais. 

 Assim como no estudo SHARP,
 41

 os principais eventos adversos encontrados no 

nosso grupo foram os sintomas gastrintestinais (34,4%) e a síndrome mão-pé (13%). 

 Ainda no estudo SHARP,
 41 

as principais respostas encontradas foram: resposta 

parcial em sete pacientes (2%) e doença estável em 211 pacientes (71%). Não houve 

resposta completa nesse estudo. Apesar do aumento de SG, não houve taxas de resposta 

importantes. No nosso grupo, diferentemente, observamos quatro pacientes com 

resposta completa, além de um número expressivo de pacientes com resposta parcial 

(33,1%), apesar de a grande maioria apresentar doença estável (55,4%) pelo mRECIST. 

 No presente estudo, os principais fatores que influenciaram a mortalidade desse 

grupo de pacientes foram: AFP superior a 200 ng/mL, PS de 2, invasão vascular, 

tratamento inicial com o próprio sorafenibe (os pacientes que não fizeram outro tipo de 

tratamento anteriormente ao sorafenibe tiveram um risco maior de óbito) e eventos 

dermatológicos nos primeiros 60 dias após o início do medicamento. 

 Pinter M e colaboradores
 67

 observaram que, em pacientes com CHC avançado e 

Child-Pugh B, os níveis basais de AST parecem ser úteis para identificar os pacientes 

mais propensos a uma melhor resposta ao tratamento com sorafenibe. Após uma análise 

univariada, a AFP basal baixa, a função hepática preservada, a CH compensada e uma 

TGO basal baixa em pacientes tratados com sorafenibe parecem estar associadas a uma 

maior SG. A função hepática preservada e a TGO basal foram consideradas fatores 

prognósticos independentes em uma análise multivariada. 
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 Um estudo publicado em 2010 demonstrou aumento do TTP nos pacientes que 

apresentaram algum evento dermatológico adverso, bem como maior controle do tumor 

(medido por meio do mRECIST).
 68

 

 Outro estudo,
 69

 publicado em 2012, demonstrou que os eventos adversos 

dermatológicos (incluindo-se síndrome mão-pé, rash, prurido, estomatite, eritema e 

alopecia) foram os principais eventos adversos encontrados nos primeiros 21 dias após o 

início do tratamento com sorafenibe, observados em 62% dos pacientes. Os que 

apresentaram esse tipo de efeito colateral tiveram sobrevida significativamente maior 

em relação aos pacientes que não apresentaram esses mesmos efeitos colaterais. 

 Embora não sejam potencialmente fatais, esses eventos adversos dermatológicos 

afetam de forma considerável a qualidade de vida dos pacientes e podem ainda 

complicar-se com infecção, dor e limitação das atividades diárias. Além disso, a eficácia 

do tratamento pode ser comprometida em caso de redução da dose da medicação devido 

a efeitos colaterais. 

 Recentemente, outro importante estudo
 70

 demonstrou que o desenvolvimento de 

eventos adversos dermatológicos nos primeiros 60 dias após o início do uso de 

sorafenibe está associado a melhor sobrevida. 

 Os resultados obtidos no presente estudo foram semelhantes aos observados por 

esses autores, demonstrando que a ocorrência de eventos dermatológicos nos primeiros 

60 dias após o início da medicação se associa a uma maior sobrevida. 

 Além desses resultados, o PS de 2 e a presença de invasão vascular também 

tiveram influencia na mortalidade em nosso estudo, tal como demonstrado por Koschny 

e colaboradores
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 em 2013, que correlacionaram significativamente o PS (p = 0,034) e a 

invasão da veia porta (p = 0,021) com a SG. Além disso, esses autores encontraram uma 

correlação significativa entre a SG e o aparecimento de diarreia graus 2 e 3, o que não 

se demonstrou em nosso estudo (p = 0,07). 



 

7. CONCLUSÕES: 

 No nosso estudo, as sobrevidas médias encontradas, de acordo com a 

classificação do BCLC, foram maiores que as descritas na literatura. 

 Verificamos que alguns fatores tiveram influência significativa na mortalidade 

por CHC nos nossos pacientes, entre eles, a AFP elevada, a maior disfunção 

hepática, o maior comprometimento do estado geral (PS), lesões maiores, a 

invasão vascular, assim como os estágios mais avançados do BCLC. 

 Com relação ao subgrupo de pacientes submetidos a TACE, a sobrevida foi 

semelhante quando comparada à da literatura. 

 Os fatores significativamente relacionados ao óbito dos pacientes submetidos a 

TACE foram a AFP > 200 ng/ml, o BCLC B e o número de lesões (> 7 lesões).  

 Mais da metade dos pacientes submetidos a TACE apresentou algum grau de 

resposta ao procedimento, sendo que a maioria dos pacientes apresentou resposta 

parcial ao procedimento de acordo com o mRECIST; 

 No subgrupo de pacientes tratados com sorafenibe, a SG foi superior quando 

comparada à da literatura, principalmente se compararmos a SG dos pacientes 

Child-Pugh A e Child-Pugh B, assim como a subclassificação do Child-Pugh B 

em Child-Pugh B7, Child-Pugh B8 e Child-Pugh B9. 

 Apesar do aumento de SG, não houve importantes taxas de resposta neste 

estudo, assim como nos principais estudos sobre o sorafenibe. Porém, 

observamos quatro pacientes com resposta completa, além de um número 

expressivo de pacientes com resposta parcial, apesar de a grande maioria 

apresentar doença estável pelo mRECIST. 
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 Os principais fatores que influenciaram a mortalidade dos pacientes tratados 

com sorafenibe foram: AFP > 200 ng/mL, PS de 2, invasão vascular, tratamento 

inicial com o próprio sorafenibe e eventos dermatológicos nos primeiros 60 dias 

após o início do medicamento, conforme já bem descrito na literatura. 
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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  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

mailto:crsmagal@gmail.com
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 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.  

 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. 
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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 à 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 

 

________________________________________ 

Pesquisadora 

 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 
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