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RESUMO 
O Hepatoblastoma (HB) e o hepatocarcinoma (HC) são os tumores hepáticos mais 
comuns abaixo dos 15  anos e, juntos correspondem a 66% dos casos de todas as 
neoplasias hepáticas. Apesar da mesma histogênese esses tumores podem 
apresentar aspectos clínicos, laboratoriais e radiológicos semelhantes. O diagnóstico 
definitivo é anatomopatológico. Devido à raridade desses tumores poucos casos são 
tratados em um mesmo centro hospitalar, podendo gerar dificuldades no diagnóstico.  
Esse trabalho tem como objetivos: analisar as diferenças entre os HB e os HC, sob o 
ponto de vista anatomopatológico e imunohistoquímico (IHQ). Foi realizado um 
estudo descrito e retrospectivo de 28 HB e 26 HC, diagnosticados no Departamento 
integrado de Patologia do Instituto Nacional de Câncer, no período de 01/1989 a 12 / 
2007 para os HB e de 01/1996 a 12/2007 para os HC. Os HB foram classificados 
segundo a classificação da OMS (2000) em fetal (HBF), fetal e embrionário (HBFE), 
macrotrabecular (HBMT), indiferenciado de pequenas células (HBIPC), misto (HBM) e 
misto teratóide (HBT). Dentre os hepatocarcinomas foram investigadas variantes 
fibrolamelar (HCF) e indiferenciada (HCI). Foram avaliados em ambos os tumores os 
seguintes parâmetros macroscópicos; peso, tamanho e número de tumores. Os 
microscópicos foram; atipias celulares (AC), canalículo biliar (CB), bile, células 
pleomórficas (CP), êmbolos neoplásicos (EN), hematopoese extra-medular (HEM), 
inclusões citoplasmáticas (inclusão em vidro fosco - IVF, corpúsculos hialinos de 
Mallory - CHM, corpúsculos hialinos globulares - CHG, corpúsculos pálidos - CPa), 
metaplasia escamosa (ME), osso (O), osteóide (OST) e rabdomioblastos. Para o 
estudo IHQ foi utilizado um painel de anticorpos composto de citoqueratina (CK) 
AE1/AE3, CK 7, CK 19, EMA e vimentina. Esses dados foram submetidos a análise 
estatística pelo teste paramétrico de qui-quadrado. Resultados: Sete HB foram 
classificados como HBF (25%), dez como HBFE (36%), dez como HBM (36%), e um 
como HBIPC (3%). Os aspectos microscópicos encontrados nos HB foram: AC em 18 
(40%), HEM em 19 (67%), ME em quatro, O em cinco (18%) e OST em dez (35%). 
Dos 26 HC, quatro eram HCF. Nos HC foram vistos: AC em 21 casos (95%), CHG e 
CHM em dez (45%) e HEM em nenhum. No HCF, AC, CB, CP e Cpa foram vistos nos 
quatro casos. Os aspectos IHQ mais relevantes foram: 1) A CK AE1/AE3 foi positiva 
nos HB e HC; 2) A vimentina foi positiva nas áreas embrionárias e indiferenciadas dos 
HB, e negativa nos HC; 3) O EMA foi positivo em 29% das áreas embrionárias dos 
HB, e no HBIPC, em 59% dos HC e em 75% dos HCF, e negativo nas áreas fetais 
dos HB; 4) A CK7 foi positiva em 31% dos HC e em todos os HCF, e negativa nos 
HB; 5) A CK 19 foi positiva em 24% dos HBE, no HBIPC e em 14% dos HC, e 
negativa nos HBF e HCF. Conclusão: 1) A presença de HEM e de osteóide 
favorecem o diagnóstico de HB; 2) A presença de AC e de inclusões citoplasmáticas 
favorecem o diagnóstico de HC; 3) AC, EN, CB e bile, constituem achados 
microscópicos mais freqüentes nos HC quando comparado com os HB; 4) A 
vimentina permite o diagnóstico diferencial entre o HC e o HB de padrão embrionário 
que é positivo para esse anticorpo; 5)  A vimentina é o marcador que possibilita o 
diagnóstico diferencial entre os padrões de HBF e HBE por ser positivo no último. 
 
Palavras-chave: hepatoblastoma, hepatocarcinoma, patologia e imuno-histoquímica 
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ABSTRACT 
Hepatoblastoma (HB) and hepatocellular carcinoma (HC) are the most common 
hepatic tumors under the age of 15, and together correspond to 66% of the cases. 
They can have the same clinical, laboratories and radiological aspects, and the the 
definitive diagnosis can be made only by the microscopic study. The diagnosis of 
hepatocellular neoplasia requires demonstration of evidence of hepatocellular 
diferentiation by the tumor cells, and it can be made through the microscopic or the 
immunohistochemical study. Hepatic tumors in children are rare, and few cases have 
been treated in the same institution, that can cause diagnostic difficulties. These 
difficulties can be greater when the tissue fragment is small. The aim of this study is to 
analyse the microscopic and immunohistochemical diferences between HB and HC. 
We studied 28 cases of HB and 26 registered in the National Cancer Institute (INCA),  
between january 1989 and december 2007. HB were classified accordind the WHO 
histological classification (2000) in fetal (HBF), fetal and embrionary (HBFE), 
macrotrabecular (HBMT), small cell undifferentiated (HBIPC), mixed (HBM) and mixed 
with teratoid features (HBT). The HC were classified in no other specification (NOS), 
fibrolamellar (HCF) and undifferentiated carcinomas (HCI). Other microscopic aspects 
that we evaluated are:  vascular invasion (VI), bile canaliculi, bile, cellular atypia, 
cellular pleomorphism, citoplasmatic inclusions (mallory bodies - CHM, cytoplasmatic 
bodies - CHG, pale bodies - CPa), extramedullary hematopoiesis (HEM), bone (O), 
osteoid (OST), rabdomyoblasts, and squamous metaplasia (ME). 
Immunohistochemistry was performed with antibodies against AE1/AE3, CK 7, CK 9, 
EMA and vimentin. Results: Seven HB were classified as fetal (25%), ten as fetal and 
embrionary (36%), ten as mixed (36%), and one as small cell undifferentiated (3%). 
The more relevant microscopic aspects found in HB were: cellular atypias in two 
cases (7%), HEM in 19 (67%), O in five (18%), OST in ten (35%) and ME in four 
(14%). Four of 26 HC were fibrolamellar carcinomas. We found cellular atypias in 21 
cases (95%), CHG and CM in ten (45%), and HEM in none. In  HCF  AC, CB, CP e 
Cpa were seen on the four cases. The most important IHQ aspects were: 1) The CK 
AE1/AE3 was positive in HB and HC; 2)  vimentin was positive in the embrionary 
areas of HB, and in HBIPC, and was negative in HC; 3) EMA was positive in 29% of 
the embrionary áreas of HB,  in HBIPC, in 59% of HC and in 75% of HCF,and was 
negative in the fetal áreas of HB; 4) A CK7 was positive in 31% of HC and in all HCF, 
and negative in HB; 5) The CK 19 was positive in 24% of HBE, in HBIPC and in 14% 
of HC, and negative in HBF and HCF. We conclued that: 1) The presence of HEM and 
osteoid favors the diagnosis of HB; 2) AC and cytoplasmatic inclusions favors the 
diagnosis of HC; 3) AC, EN, CB and bile, were seen more frequently in HC than in HB; 
4) Vimentin enables the differencial diagnosis between HC and embrionary HB which 
was positive in the last one; 5)  Vimentin was the antibodies that enables the 
differential diagnosis between the fetal and embrionary HB, which was positive in the 
last one. 
 
Key-words: hepatoblastoma, hepatocellular carcinoma, immunohistochemistry 
 

 



 

 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela   Pg 
1 Casos de hepatoblastoma e de hepatocarcinoma  excluídos do 

estudo   --------------------------------------------------------------------------- 
60 

2 Aspectos epidemiológicos e clínicos dos hepatoblastoma ----------- 72 
3 Aspectos epidemiológicos e clínicos dos hepatocarcinomas -------- 74 
4 Aspectos macroscópicos dos hepatoblastoma e dos 

hepatocarcinomas -------------------------------------------------------------- 
78 

5 Distribuição dos casos de hepatoblastoma segundo a 
classificação da OMS, 2000 (n = 28) 

80 

6 Distribuição dos aspectos microscópicos nas 45 áreas estudadas 
dos 28 casos de hepatoblastoma ------------------------------------------- 

84 

7 Distribuição dos casos de hepatocarcinoma segundo a 
classificação da OMS, 2000 (n = 26) -------------------------------------- 

86 

8 Distribuição de aspectos microscópicos nas hepatocarcinomas (n 
= 26) ------------------------------------------------------------------------------- 

90 

9 Resultados do estudo imunohistoquímico nas 45 áreas de 
hepatoblastoma e nos 26 casos de hepatocarcinoma 

97 

10 Teste    não-paramétrico  de  ҳ2 (qui-quadrado)   e   significância   
quanto   aos aspectos   microscópicos dos    grupos    1  
(hepatoblastoma)    e     2 (hepatocarcinoma) --------------------------- 

103 

11 Teste    não-paramétrico  de  ҳ2 (qui-quadrado)   e   significância   
quanto   aos aspectos    imuno-histoquímicos    dos    grupos    1  
(hepatoblastoma)    e     2 (hepatocarcinoma) -------------------------- 
                    

104 

   

 



 

 

10 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conteúdo pg 

Figura 1 Hepatoblastoma. Aspectos macro e microscópicos ------------ 79 

Figura 2 Hepatoblastoma. Aspectos microscópicos ------------------------ 81 

Figura 3 Hepatoblastoma. Aspectos microscópicos ------------------------ 83 

Figura 4 Hepatocarcinoma. Aspectos macro e microscópicos ---------- 87 

Figura 5 Hepatocarcinoma. Aspectos macro e microscópicos ---------- 88 

Figura 6 Hepatoblastoma. Aspectos imuno-histoquímicos --------------- 92 

Figura 7 Hepatoblastoma. Aspectos imuno-histoquímicos --------------- 93 

Figura 8 Hepatoblastoma. Aspectos imuno-histoquímicos --------------- 95 

Figura 9 Hepatocarcinoma. Aspectos imuno-histoquímicos ------------- 97 

Figura 10 Hepatocarcinoma. Aspectos imuno-histoquímicos -------------

- 

99 

 



 

 

11 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AFP Alfa-fetoproteína 
CCSC Children´s Cancer Study Group 
CD10 Neprilisina 
CEA Antígeno carcino-embrionário 
CEAp Antígeno carcino-embrionário policlonal 
CHG Corpúsculo hialino globular 
CHM Corpúsculos hialinos de Mallory 
CK Citoqueratina 
COG Children´s Oncology Group 
DIPAT Departamento de Patologia 
EMA Antígeno de membrana epitelial 
FI Filamentos intermediários 
HB Hepatoblastoma 
HC1 Hospital do Câncer 1 
HBF Hepatoblastoma fetal 
HBFE Hepatoblastoma fetal e embrionário 
HBIPC Hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células 
HBM Hepatoblastoma misto 
HBMT Hepatoblastoma macrotrabecular 
HBT Hepatoblastoma teratóide 
HC Hepatocarcinoma 
HCF Hepatocarcinoma fibrolamelar 
HCI Hepatocarcinoma indiferenciado 
HE Hematoxilina e eosina 
HEM Hematopoese extra-medular 
HH Hemihipertrofia 
HepPar1 Antígeno hepatocitário comum 
IHQ Imuno-histoquímica 
IL Interleucinas 
INCA Instituto Nacional do Câncer 
NOS No other specification 
OMS Organização Mundial de Saúde 
PAF Polipose colônica familiar 
PAS Ácido periódico de Schifft 
POG Pediatric Oncology Group 
SBW Síndrome de Beckwith-Wiedmann 
SIOPEL International Childhood Liver Tumour Strategy Group 
TNM Tumor, linfonodo, metastatase 
TTF-1 Fator de transcrição da tireóide 

 

 

 



 

 

12 

SUMÁRIO 

  

I INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------------------- 14 

II REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  ----------------------------------------------------- 18 

1 Histórico  ------------------------------------------------------------------------------ 18 

2 Aspectos epidemiológicos  ------------------------------------------------------- 22 

3 Etiologia  ------------------------------------------------------------------------------ 23 

4 Manifestações clínicas  ------------------------------------------------------------ 26 

5 Métodos de diagnóstico  ---------------------------------------------------------- 26 

6 Estadiamento  ---------------------------------------------------------------------- 28 

7 Aspectos anatomopatológicos  -------------------------------------------------- 29 

8 Aspectos imuno-histoquímicos  ------------------------------------------------- 44 

9 Tratamento  ------------------------------------------------------------------------- 55 

10 Prognóstico  ------------------------------------------------------------------------- 57 

III OBJETIVOS  ------------------------------------------------------------------------- 59 

IV MATERIAL E MÉTODOS  ------------------------------------------------------- 60 

1 Material ------------------------------------------------------------------------------- 60 

2 Metodologia ------------------------------------------------------------------------- 60 

2.1 Critérios de inclusão e de exclusão ------------------------------------------- 60 

2.2 Estudo anatomopatológico  ------------------------------------------------------ 62 

2.3 Estudo imuno-histoquímico  ----------------------------------------------------- 64 

2.4  Análise estatística ----------------------------------------------------------------- 69 

 



 

 

13 

V RESULTADOS----------------------------------------------------------------------- 70 

1 Aspectos epidemiológicos e clínicos ------------------------------------------ 70 

2 Exames complementares --------------------------------------------------------- 75 

3 Estudo anatomopatológico ------------------------------------------------------- 76 

4 Estudo imuno-histoquímico ------------------------------------------------------ 91 

5 Análise estatística ------------------------------------------------------------------ 100 

VI DISCUSSÃO  ------------------------------------------------------------------------ 105 

VII CONCLUSÔES  -------------------------------------------------------------------- 118 

VIII REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ------------------------------------------ 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

As neoplasias hepáticas malignas correspondem a 1,1% de todas as 

neoplasias malignas em crianças até os 15 anos de idade, segundo os dados 

fornecidos pelo Surveillance Epidemiology and End results (National Cancer Institute. 

US National Institute of Health) sendo que, aproximadamente dois terços dos tumores 

hepáticos são malignos (WIENBERG & FINEGOLD, 1983). As neoplasias hepáticas 

mais freqüentes são os hepatoblastomas e os hepatocarcinomas,  que juntos 

correspondem a 66% dos casos (WEINBERG & FINEGOLD, 1983). Tanto os 

hepatoblastomas quanto os hepatocarcinomas, são neoplasias malignas de 

histogênese hepatocitária que apresentam comportamento agressivo, caracterizado 

por invasão local e metástases à distância (ROEBUCK, 2006a). 

 

Apesar da mesma histogênese, essas duas neoplasias apresentam 

aspectos epidemiológicos diversos.  Cerca de 90% dos hepatoblastomas ocorrem em 

crianças abaixo dos cinco anos (DARBARI et al, 2003) e, até o momento, não foram 
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identificados fatores que possam estar relacionados com a sua carcinogênese. A 

maioria  dos hepatocarcinomas ocorrem em pacientes acima dos 50 anos, podendo 

ocorrer em adultos jovens e em crianças (FARHI et al, 1983; LACK et al, 1983; NI et 

al, 1991; TREVISANI et al, 1996), sendo que o seu principal agente etiológico é o 

vírus da hepatite B (MICHIELSEN et al, 2005). 

 

Até o ano de 1980 os hepatoblastomas e os hepatocarcinomas, 

apresentavam prognóstico muito ruim, com sobrevida em torno de 30% em cinco 

anos. Devido à evolução agressiva e a pouca resposta ao tratamento, foram criados 

grupos cooperativos multidisciplinares e interinstitucionais para o estudo dessas 

neoplasias. Como resultado dessas pesquisas e, principalmente, devido ao uso da 

cisplatina no tratamento quimioterápico, a sobrevida dos pacientes com 

hepatoblastoma passou de 30 para 80% em cinco anos. Entretanto, apesar de todos 

os esforços, a sobrevida em cinco anos dos pacientes com hepatocarcinoma se 

mantém em torno de 30% (KATZSTEIN,  2002).  

 

Tanto o hepatoblastoma quanto o hepatocarcinoma podem apresentar 

aspectos clínicos, radiológicos e laboratoriais semelhantes, sendo que o diagnóstico 

definitivo é o anatomopatológico  (SCHNATER et al, 2003). Além disso, a grande 

diferença na resposta terapêutica ao tratamento quimioterápico dos pacientes com o 

hepatoblastoma e com hepatocarcinoma, torna fundamental que o diagnóstico 

anatomopatológico seja o mais preciso possível (SCHNATER et al, 2003).  
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No estudo microscópico, os hepatoblastomas e os hepatocarcinomas 

podem apresentar aspectos semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico 

diferencial entre essas duas neoplasias, principalmente quando o material é 

proveniente de biópsia por agulha, devido à exigüidade do mesmo (GONZALEZ-

CRUSSI et al, 1982; HAAS et al, 1989; ITO & JOHNSON, 1969; KATZENSTEIN, 

2002). O diagnóstico de neoplasia de histogênese hepatocitária pode ser feito pela 

identificação de aspectos microscópicos característicos, como a presença de bile e/ou 

canalículo biliar, bem como através da detecção de determinadas proteínas 

específicas do hepatócito, pelo estudo imuno-histoquímico (ISHAK et al, 2001).  

 

As células hepáticas normais e neoplásicas são capazes de secretar 

inúmeras substâncias, e estas podem ser detectadas através do estudo imuno-

histoquímico. Apesar da grande variedade de substâncias produzidas pelo hepatócito, 

poucos anticorpos referentes aos antígenos hepatocitários estão disponíveis 

comercialmente (ISHAK et al, 2001). Os anticorpos mais comumente utilizados na 

rotina diagnóstica, para se definir a histogênese hepatocitária de uma neoplasia são 

as citoqueratinas (CK) de baixo peso molecular 8 e 18, o antígeno hepatocitário 

comum (HepPar1), a alfa-fetoproteína (AFP) e o fator de transcrição da tireóide 

(TTF1) (ISHAK et al, 2001).  

 

A presença de canalículos biliares é um indicador importante para o 

diagnóstico de neoplasia hepatocitária, e os mesmos podem ser demonstrados com o 

uso do antígeno carcino-embrionário policlonal (CEAp) e da neprilisina (CD10), pelo 
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fato dos mesmos terem uma reação cruzada com a glicoproteína biliar do tipo 1, 

dando um padrão canalicular a reação (ISHAK et al, 2001).  

 

Sendo o hepatoblastoma e o hepatocarcinoma neoplasias hepatocitárias, 

ambas podem secretar as mesmas substâncias, não havendo até o presente 

momento, nenhum marcador específico para cada uma delas (FINEGOLD et al, 

2007). Entretanto, observa-se que essas neoplasias apresentam diferenças de 

imuno-expressão na intensidade e no número de células, para os mesmos anticorpos. 

Assim, o estudo imuno-histoquímico poderá ser uma ferramenta importante para o 

diagnóstico diferencial entre esses dois tumores (ISHAK et al, 2001).   

 

O objetivo deste trabalho é analisar as diferenças entre os hepatoblastomas 

e os hepatocarcinomas sob o ponto de vista anatomopatológico e imuno-histoquímico 

e avaliar sua utilidade no diagnóstico diferencial dos hepatoblastomas e dos 

hepatocarcinomas registrados no Instituto Nacional do Câncer no período de janeiro 

de 1989 a dezembro de 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 

 

 

 

 

 

 

II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1 – Histórico 

 

Até os anos de 1960 os tumores epiteliais hepáticos na infância eram 

classificados da mesma maneira que os do adulto. A primeira descrição detalhada 

de carcinoma hepático em lactente foi feita por Yamagiwa em 1911 (apud Kasai & 

Watanabe, 1970), que classificou esses tumores em hepatoma e colangioma.  

 

Edmondson & Steiner (1954), estudaram detalhadamente os aspectos 

clínicos e patológicos de 100 tumores hepáticos epiteliais provenientes de necropsia 

de pacientes de ambos os sexos e de todas as idades. Baseado nos aspectos 

microscópicos, os autores classificaram os carcinomas de células hepáticas em: 1) 

tipo adulto e 2) tipo imaturo ou  embrionário. 
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O termo hepatoblastoma foi utilizado pela primeira vez, por WIillis em 1960 

(apud ISHAK & GLUNZ, 1967) onde os autores descreveram uma neoplasia hepática, 

com aspectos microscópicos semelhantes ao do fígado durante o desenvolvimento 

gestacional. Além de distinguir morfologicamente os hepatoblastomas dos 

hepatocarcinomas, os autores classificaram os hepatoblastomas em três tipos: 1) 

hepatoma embrionário, 2) tumor misto (constituído por células epiteliais e 

mesenquimais) e 3) tumor misto com diferenciação rabdomioblástica. 

 

Em 1964, Michael (apud KASAI & WATANABE, 1970), classificou os 

carcinomas de células hepáticas em lactentes e crianças, em tipo adulto e tipo 

embrionário. 

 

Foram Ishak & Glunz (1967) que pela primeira relataram a importância de 

se separar os hepatoblastomas dos hepatocarcinomas. Nesse trabalho os autores 

concluíram que os hepatoblastomas apresentavam melhor prognóstico, quando 

cirurgicamente ressecados. Os autores descreveram detalhadamente e analisaram os 

dois tipos de células epiteliais presentes no tumor, o fetal e o embrionário, e foram os 

primeiros a descrever o componente mesenquimal. Fundamentados nos achados 

microscópicos de Willis em 1960 (apud ISHAK & GLUNZ, 1967), os autores 

propuseram uma nova classificação histopatológica para os hepatoblastoma: 1) 

epitelial fetal e/ou embrionário e 2) misto.  
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Outras classificações histopatológicas para os hepatoblastomas foram 

propostas por Misugi et al (1967) e por Kasai & Watanabe (1970), ambas baseadas 

na classificação de Ishak & Glunz (1967).  

 

Misugi et al (1967), estudaram os tumores epiteliais malignos hepáticos em 

crianças e observaram diferenças histopatológicas e ultra-estruturais em dois grupos 

de pacientes, separados pela faixa etária: 1) crianças com até três anos de idade e 2) 

crianças com mais de seis anos de idade. As neoplasias do grupo de crianças até 

três anos de idade eram compostas por uma mistura de células semelhantes aos 

hepatócitos imaturos e ao tecido mesenquimal. Na microscopia eletrônica desses 

casos poucas organelas intracitoplasmáticas nos hepatócitos foram observadas, 

indicando sua natureza embrionária. O segundo grupo apresentava aspectos 

morfológicos semelhantes ao hepatocarcinoma do adulto, observadando-se no 

estudo ultra-estrutural um maior número de organelas intracitoplasmáticas, sugerindo 

tratar-se de uma célula mais madura.  

 

Kasai & Watanabe (1970) introduziram o conceito de padrão embrionário e 

fetal nas células epiteliais e descreveram o padrão de células anaplásicas. Nesse 

artigo, os autores estudaram os aspectos microscópicos de 70 neoplasias malignas 

de células hepáticas em pacientes abaixo dos 15 anos, e os classificaram em: 1) tipo 

adulto, no qual a neoplasia seria indistinguível do hepatocarcinoma e acometeria mais 

freqüentemente crianças acima de seis anos; 2) tipo anaplásico, caracterizado pela 
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proliferação de células indiferenciadas e pequenas; 3) tipo embrionário, com células 

mais atípicas; 4) tipo fetal, onde as células se assemelhavam ao fígado fetal.  

 

Até então, apesar do hepatoblastoma ser reconhecido como uma entidade 

distinta do hepatocarcinoma, ambos apresentavam um prognóstico muito ruim.  A 

introdução da droga cisplatina no tratamento, resultou em uma diminuição importante 

no volume do tumor, e melhorou dramaticamente o prognóstico dessas crianças 

(EVANS et al, 1982).  Baseado nesses bons resultados, Quinn et al (1985) estudaram 

os efeitos do tratamento quimioterápico nos hepatoblastomas com cisplatina e 

adriamicina antes da cirurgia. Como resultado, tumores que não eram ressecáveis na 

primeira avaliação, se tornaram ressecáveis após o tratamento. 

 

Fundamentado nesses resultados vários grupos cooperativos passaram a 

estudar o efeito de drogas quimioterápicas em tumores hepáticos infantis, sendo os 

mais importantes o International Childhood Liver Tumour Strategy Group (SIOPEL), 

Children´s Cancer Study Group (CCSG),  Pediatric Oncology Group (POG) e o 

Children´s Oncology Group (COG) (MUELLER et al, 2006). Após décadas de estudo, 

os protocolos utilizados por esses grupos, baseados no uso da quimioterapia, pré e 

pós-operatória, obtiveram excelentes resultados nos hepatoblastoma (EHRLICH et al, 

1997; REYNOLDS et al, 1992). Porém resultados semelhantes não foram alcançados 

para os hepatocarcinomas, que se mantêm com um prognóstico reservado 

(CZAUDERNA et al, 2002; KATZENSTEIN, 2002). 
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2 – Aspectos epidemiológicos 

 

O hepatoblastoma é o tumor hepático maligno mais comum até os 20 anos, 

correspondendo a 67% do total das neoplasias malignas hepáticas nessa faixa etária. 

Cerca de 4 % dos hepatoblastomas se apresentam ao nascimento, 68%, nos 

primeiros dois anos de vida e, 91% ocorrem abaixo dos cinco anos. Há raros casos 

relatados em adultos (DARBARI et al, 2003). É mais comum no sexo masculino e não 

tem preferência por raça (STOCKER & SCHMIDT, 2000).  

 

No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer / Ministério da 

Saúde, o hepatoblastoma corresponde a cerca de 4% de todos os tumores malignos 

do fígado (BRUMINI e cols, 1989) 

 

Os hepatocarcinomas ocorrem com maior freqüência em pacientes acima 

dos 50 anos, podendo ocorrer em adultos jovens e em crianças (FARHI et al, 1983; 

LACK et al, 1983; NI et al, 1991; TREVISANI et al, 1996). O hepatocarcinoma é o 

segundo tumor hepático mais comum em crianças nos países ocidentais, 

correspondendo a 31% das neoplasias malignas hepáticas que ocorrem até os 20 

anos (DARBARI et al 2003). Os hepatocarcinomas correspodem a 87% dos tumores 

hepáticos malignos que ocorrem entre 15 e 19 anos e 12,8% dos tumores hepáticos 

abaixo dos cinco anos (DARBARI, 2003). A variante fibrolamelar, em geral, 

compromete crianças maiores de dez anos (KATZENSTEIN, 2003).  
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Na Ásia e na África, o hepatocarcinoma é mais freqüente do que o 

hepatoblastoma, ocorrendo mais comumente em crianças abaixo dos cinco anos, 

devido a alta incidência de infecção pelo vírus da hepatite B nesses continentes, o 

principal agente etiológico desse tumor (MOORE et al, 2004). 

 

3 – Etiologia 

 

A etiologia do hepatoblastoma é desconhecida, já o hepatocarcinoma tem 

como agente etiológico principal o vírus da hepatite B (MOORE et al, 2004; 

MICHIELSEN et al, 2005) . 

 

3.1 – Fatores ambientais 

 

A história de exposição ocupacional dos pais a determinadas substâncias 

está associada com o aumento do número de casos de hepatoblastomas. A 

incidência de hepatoblastoma está aumentada em filhos de mães com história de 

tabagismo e de aumento da massa corporal durante a gestação (MCLAUGHLIN et al, 

2006). Há também aumento da incidência de hepatoblastoma em crianças com pais 

com história de contato com metais pesados (liberados durante a solda de metais), 

produtos derivados do petróleo (óleos lubrificantes e graxas), tintas e pigmentos 

(BUCKEY, 1989). O uso de acetaminofen associado ao contato com derivados de 

petróleo, no período pré-natal, está associado ao aumento da incidência de 

hepatoblastoma (MUELLER et al, 2006).   
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Feusner et al (2002), observaram aumento na incidência do 

hepatoblastoma em crianças prematuras, nascidas com baixo peso. Há relatos do 

desenvolvimento de hepatocarcinoma em crianças com cirrose hepática associada a 

história de nutrição parenteral no período neonatal (PATTERSON et al, 1985). 

 

O vírus da hepatite B é o agente etiológico mais importante no 

hepatocarcinoma no mundo, tanto em adultos quanto em crianças (MOORE et al, 

2004; MICHIELSEN et al, 2005). Em crianças sem sinais de infecção presente ou 

passada pelo vírus da hepatite B, foi constatado que o vírus integrou-se ao genoma, 

no período pré-natal (PONTISSO et al, 1992). O vírus da hepatite C também é um 

agente etiológico importante no desenvolvimento do hepatocarcinoma, principalmente 

em crianças (STRICKLAND et al, 2001). 

 

3.2 – Alterações genéticas e metabólicas 

 

Há vários relatos da associação do hepatoblastoma com várias síndromes e mal-

formações congênitas. As mais importantes associações são com a Síndrome de 

Beckwith-Wiedmann e com a polipose adenomatosa colônica (STOCKER & 

SCHMIDT, 2000). 

 

A síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) e a hemihipertrofia (HH) estão 

relacionadas com o aumento do risco do desenvolvimento de tumores abdominais 
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embrionários, principalmente o nefroblastoma e o hepatoblastoma (COHEN, 2005). 

A SBW se caracteriza pelo crescimento intra-uterino e no período  pós-natal dos 

tecidos, causando aumento de órgãos internos, hipoglicemia ao nascimento, 

macroglossia e implante anormal das orelhas (COHEN, 2005). A SBW está 

associada a um aumento do risco do desenvolvimento de tumores embrionários, 

que possuem alterações genéticas na mesma região cromossomial (11p15) 

(COHEN, 2005). Na HH ocorre um crescimento assimétrico de um lado do corpo 

ou, de parte dele como um membro ou a face. A HH pode se apresentar 

isoladamente ou associada a SBW.  

 

A polipose adenomatosa familiar (PAF) é causada por uma mutação 

germinativa do gene da polipose coli (CETTA et al, 2003) e está implicada na 

patogênese do hepatoblastoma, do adenoma hepático e do hepatocarcinoma. 

Estima-se que uma criança pertencente a uma família com PAF tenha 800 vezes 

mais risco de desenvolver hepatoblastoma (GIARDIELLO et al, 1996). 

 

Além da SBW e da PAF existem outras doenças hereditárias que 

predispõem ao desenvolvimento do hepatocarcinoma, dentre elas a tirosemia 

hereditária do tipo 1, deficiência de alfa-antitripsina, doenças do depósito de 

glicogênio, síndrome de Alagille e outras síndromes colestáticas (MUELLER, 2006). 

  

3.3  – Alterações genéticas adquiridas nos tumores 
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O cariótipo dos hepatoblastomas revela vários padrões de anormalidades 

cromossomiais. As alterações mais comuns são cópias extras de cromossomos 

inteiros (trissomias). Em um mesmo tumor, vários clones podem ser observados com 

trissomias diferentes, sugerindo evolução clonal com a adição de cromossomos 

extras. As trissomias dos cromossomos 2 e 20 são as mais freqüentemente 

observadas (MUELLER et al, 2006). 

 

4 – Manifestações clínicas 

 

Em geral os tumores hepáticos se apresentam como uma massa 

abdominal assintomática notada pelo pediatra em exame de rotina ou pelos pais. Dor 

abdominal, perda de peso, anorexia, náuseas e vômitos podem ser observados, 

principalmente quando a doença é avançada. Icterícia é uma manifestação rara e em 

geral indica compressão ou invasão do ducto biliar comum (MUELLER et al, 2006). 

 

Nos hepatoblastomas a puberdade precoce pode ser observada quando 

há secreção de gonadotrofina coriônica pelo tumor. Há um relato de 

hepatocarcinoma acompanhado de hipertensão arterial, secundária à produção de 

renina (MUELLER et al, 2006). 

 

5 –  Métodos de diagnóstico 

 

5.1 – Exames laboratoriais 
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A dosagem dos níveis sanguíneos de alfa-fetoproteína (AFP) é importante 

tanto para o diagnóstico, como para o acompanhamento do tratamento dos pacientes 

com hepatoblastoma e hepatocarcinoma. A dosagem de AFP é um valioso indicador 

de neoplasia primária hepática, que se apresenta elevada em 80 a 90% dos 

hepatoblastomas e em 60 a 70% dos hepatocarcinomas (MUELLER, 2006).  

 

5.2 – Diagnóstico por imagem 

 

De acordo com ROEBUCK et al (2006b) os exames de imagem essenciais 

para se investigar um tumor abdominal em crianças são a ultrassonografia abdominal 

e a tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética de abdomem e tórax. 

Segundo estes autores a ultrassonografia de abdomem é um exame importante na 

avaliação do envolvimento de veias e da extensão extra-hepática da neoplasia, 

enquanto a tomografia computadorizada e / ou a ressonância magnética do abdomen 

são fundamentais para a avaliação dos segmentos hepáticos que estão 

comprometidos pela neoplasia e, se há comprometimento extra-hepático (abdominal, 

da veia cava e veia porta). É a partir do estudo de imagem que será escolhida a 

estratégia cirúrgica para a ressecção do tumor (ROEBUCK et al, 2006b).   
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6 – Estadiamento 

 

O CCSG/POG, GCPLTS, SIOPEL e o grupo japonês de estudo dos 

tumores hepáticos usam sistemas de estadiamento diferentes para os tumores 

hepáticos infantis (MUELLER et al, 2006).  O grupo da SIOPEL desenvolveu um 

sistema de estadiamento denominado de Pre Treatment Extent of Disease 

(PRETEXT), que obtém informações a partir de estudos de imagem (ARONSON et al, 

2005). Os grupos norte-americanos e o alemão GCPLTS usam o sistema TNM. O  

grupo japonês usa o sistema TNM japonês (MUELLER et al, 2006).  

 

O sistema de estadiamento utilizado pelo CCSG/POG leva em 

consideração a extensão da doença e apresenta quatro estágios: estágio I, completa 

ressecção cirúrgica; estágio II, doença microscópica residual; estagio III, doença 

macroscópica residual, estagio IV, doença metastática disseminada (MUELLER et al, 

2006).  

No sistema TNM se avalia o tumor primário, os linfonodos e as metástases. 

Na  análise do tumor (T) é avaliado o seu tamanho, se único ou múltiplo, os lobos 

hepáticos comprometidos, invasão vascular e crescimento extra-hepático; os 

linfonodos (N) são avaliados se comprometidos ou não; as metástases (M) são 

avaliadas se ausentes ou presentes (MUELLER et al, 2006).  

 

No sistema de estadiamento PRETEXT, o principal objetivo é estudar 

através de exames de imagem, a extensão do tumor antes de qualquer tratamento.  
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Esse protocolo estabeleceu a divisão do fígado em quatro setores: 1) Lateral 

esquerdo (segmentos 2 e 3 de Couinaud); 2)  Medial esquerdo (segmentos 4 e parte 

do 1 de Couinaud); 3)  Posterior direito (segmentos 6 e 7 Couinaud) e 4)  Medial 

direito (segmento 5 e 8  e parte do 1 de Couinaud) (ARONSON et al, 2005).  

 

A sistema PRETEXT baseia-se no número de setores hepáticos 

comprometidos. No PRETEXT I o tumor compromete um setor; no II, dois setores 

estão livres e dois estão comprometidos; no III, dois setores adjacentes estão 

comprometidos, ou apenas um livre; e, no IV todos os setores estão comprometidos.  

 

Como a ressecção cirúrgica é um fator prognóstico crucial, os setores livres 

de doença que são preservados determinam a evolução do paciente. Além do 

grupamento PRETEXT, a extensão do tumor para a veia porta, veia hepática, veia 

cava inferior e estruturas extra-hepáticas (linfonodos) além de metástases a distância 

devem ser avaliadas (ARONSON et al, 2005). 

 

7 – Aspectos anatomopatológicos 

 

7.1 – Hepatoblastoma  

 

7.1.1 – Macroscopia 

 

Os hepatoblastomas podem mostrar uma grande variação de tamanho e 
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de peso, podendo medir de 5 a 22 cm e pesar entre 150 e 1.400g. Em geral é um 

tumor bem delimitado do parênquima hepático adjacente, exibindo crescimento 

expansivo. A superfície de corte varia conforme o predomínio do componente 

histológico presente no tumor. Tumores com predomínio do componente epitelial são 

mais escuros e mais macios do que o parênquima hepático normal. Os tumores 

mistos apresentam superfície com cor e consistência variadas. Áreas de hemorragia 

e de fibrose são freqüentemente observadas (STOCKER & SCHMIDT, 2000). 

 

7.1.2 – Microscopia ótica 

 

O hepatoblastoma se origina a partir de células precursoras hepáticas, e 

tem como característica histológica principal, recapitular a morfologia dos hepatócitos 

nas suas várias fases de desenvolvimento gestacional (WEINBERG & FINEGOLD, 

1983).  Ele exibe uma grande variação na sua morfologia, podendo apresentar uma 

forma imatura, sem diferenciação hepatocitária, até uma forma mais madura, 

representada pela proliferação de células hepáticas, indistinguíveis dos hepatócitos 

normais (WEINBERG & FINEGOLD, 1983). 

 

Classificação histopatológica dos hepatoblastomas 

 

Segundo a última classificação dos tumores hepáticos da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (STOCKER & SCHMIDT, 2000), os hepatoblastomas 

podem ser classificados segundo o tipo celular e arquitetura em seis grupos: 1) 
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Hepatoblastoma epitelial fetal puro, 2) Hepatoblastoma epitelial fetal e embrionário, 3) 

Hepatoblastoma macrotrabecular, 4) Hepatoblastoma indiferenciado de pequenas 

células, 5) Hepatoblastoma misto ou mesenquimal e 6) Hepatoblastoma teratóide.  

 

O hepatoblastoma epitelial fetal puro corresponde a 30% dos 

hepatoblastomas (STOCKER & SCHMIDT, 2000) e tem morfologia semelhante ao do 

fígado entre a sexta e a oitava semanas de gestação, período em que se inicia a 

hematopoese extra-medular (HEM) (GONZALEZ-CRUSSI et al, 1982). As células são 

maiores do que os hepatócitos normais e apresentam pleomorfismo discreto. O 

núcleo é redondo, regular, com cromatina suave e nucléolo inconspícuo. O citoplasma 

pode ser claro, quando o conteúdo é lipídico, ou granuloso e eosinofílico, quando na 

presença de glicogênio. Essa variação do conteúdo citoplasmático dá um aspecto 

claro/escuro característico na lâmina corada pela hematoxilina e eosina (H&E). As 

mitoses são infreqüentes (ISHAK & GLUNZ, 1967).  As células neoplásicas se 

dispõem formando cordões com até três camadas de espessura, separadas por 

sinusóides delicados, revestidos por células endoteliais e células de Kupffer (RUCK et 

al 1995). Canalículos biliares, contendo ou não bile podem ser observados entre os 

hepatócitos, e vasos semelhantes à veia central lobular podem estar presentes, 

porém tratos biliares e espaços porta estão ausentes (FINEGOLD et al, 2007). 

Hematopoese extra-medular encontrada no fígado fetal e representada por células 

precursoras eritróides, mielóides e megacariocíticas é comumente observada em 

pacientes não tratados com quimioterapia antes da ressecção cirúrgica (VON 

SCHWEINITZ et al, 1995). 
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O hepatoblastoma epitelial fetal e embrionário corresponde a 20% dos 

casos (STOCKER & SCHMIDT, 2000). Ele tem aspectos microscópicos similares ao 

do fígado na fase embrionária, antes da sexta semana de gestação (GONZALEZ-

CRUSSI et al, 1982). As células de padrão embrionário são maiores do que os 

hepatócitos normais, moderadamente pleomórficas, com relação núcleo / 

citoplasmático alta, núcleo hipercromático, nucléolo evidente e com citoplasma amplo 

e basofílico. As células se dispõem formando trabéculas com espessura variável.  A 

perda da coesão celular pode acarretar um aspecto acinar ou tubular. Mitoses típicas 

são freqüentemente notadas porém, mitoses atípicas são incomuns  (ISHAK & 

GLUNZ, 1967). Hematopoese extramedular e metaplasia escamosa podem estar 

presentes. Caracteristicamente, áreas embrionárias se encontram entremeadas com 

áreas de padrão fetal (WEINBERG & FINEGOLD, 1983).  

 

O hepatoblastoma macrotrabecular corresponde a 3% dos casos de 

hepatoblastoma (STOCKER & SCHMIDT, 2000). Esse padrão foi descrito por 

Gonzalez-Crussi et al (1982) e tem como característica a disposição das células 

neoplásicas em trabéculas com mais de 20 camadas de espessura. As células que 

compõem esse padrão podem ter aspecto citológico fetal, embrionário ou podem ser 

idênticas ao hepatocarcinoma. Diferenciação colangioblástica e ductular são descritas 

(ZIMMERMANN, 2002). Para o hepatoblastoma ser classificado como 

macrotrabecular, esse aspecto arquitetural deve predominar na lesão (GONZALEZ-

CRUSSI et al 1982).  



 

 

33 

O hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células corresponde a 3% 

dos hepatoblastomas (STOCKER & SCHMIDT, 2000) e representa a forma menos 

diferenciada dessa neoplasia. Esse padrão foi descrito por Kasai & Watanabe em 

1970 e é formado por células pequenas, monomórficas, redondadas, com citoplasma 

escasso, núcleo hipercromático e nucléolo por vezes visível. As células neoplásicas 

formam ninhos com padrão de crescimento infiltrativo. O índice mitótico é baixo. 

Áreas mucóides podem ser observadas (JOSHI et al, 1984).  

 

O hepatoblastoma misto é composto por células epiteliais associadas a 

tecido mesenquimal, correspondendo a 44% dos casos (STOCKER & SCHMIDT, 

2000). O tecido mesenquimal  maduro pode  ser representado por tecido fibroso, 

cartilagem,  osteóide,  ou  tecido mesenquimal imaturo (ISHAK & SCHMIDT, 2001). A 

substância osteóide é composta por material homogêneo, fibrilar e eosinofílico, com 

lacunas contendo células semelhantes a osteoblastos, com citoplasma amplo e 

eosinofílico, núcleo oval e cromatina suave (GONZALEZ-CRUSSI et al, 1982). 

 

Inclusos nos casos de hepatoblastomas mistos, temos casos de 

hepatoblastoma teratóide, que caracteriza-se por apresentar uma ampla variedade de 

diferenciação tecidual. O hepatoblastoma teratóide apresenta além das 

características dos hepatoblastomas mistos, tecido com diferenciação neural 

(representada por células ganglionares e células pigmentadas) e por tecido 

mesenquimal imaturo (MANIVEL et al, 1986). A presença de células de linhagens não 
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hepatocitárias, ocorreria devido à capacidade das células somáticas se diferenciarem 

para vários tipos de tecidos (MANIVEL et al, 1986). 

 

Outras características microscópicas 

 

Os hepatoblastomas podem apresentar células com padrão rabdóide, as 

quais, exibem citoplasma amplo, com inclusões excêntricas, positivas na coloração 

especial de ácido periódico de Schiff (PAS) e para as citoqueratinas e vimentina pelo 

estudo imuno-histoquímico. O padrão rabdóide pode ser observado focalmente ou ser 

o aspecto histopatológico predominante, que está associado a um pior prognóstico 

(FINEGOLD et al, 2007).  

 

Pérolas córneas são freqüentemente observadas nos hepatoblastomas 

mistos e teratóides e glândulas e ductos são raramente encontrados (MUELLER et al, 

2006). Por vezes, células gigantes estão presentes e podem produzir gonadotrofina 

coriônica, capaz de causar quadro clínico de virilização (FINEGOD et al, 2007).   

 

Hepatoblastomas associados a outros tumores 

 

CONRAD et al (1993) relataram um caso de hepatoblastoma fetal e 

embrionário, associado a teratoma cístico e, CROSS et al (1992), relataram um caso 

de hepatoblastoma associado a tumor de seio endodérmico. 
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Hematopoese extra-medular  

 

A hematopoese extra-medular é uma característica microscópica dos 

hepatoblastomas, podendo ser encontrado em quantidade variada nas áreas 

epiteliais (ISHAK et al, 2001). Acredita-se que a HEM ocorra nos hepatoblastomas 

devido à produção de interleucinas (IL) pelas células neoplásicas. VON SCHWEINITZ 

et al (1995) identificaram a produção da interleucina beta IL-1, pelas células malignas 

do hepatoblastoma, a qual estimularia as células estromais a secretarem IL-6, que, 

junto com a IL-1, são as IL mais importantes envolvidas na HEM (NAOUM, 2001).  

 

7.2 – Hepatocarcinoma 

 

7.2.1 – Macroscopia 

 

Os hepatocarcinomas em geral apresentam consistência macia, devido a 

ausência de desmoplasia.  A cor pode ser muito variada, podendo ser amarela, parda 

ou verde quando há grande quantidade de bile. Áreas de hemorragia e de necrose 

são freqüentemente observadas (STOCKER & SCHMIDT, 2000). 

 

7.2.2 – Microscopia ótica 

 

 O diagnóstico microscópico de hepatocarcinoma requer a demonstração 

de diferenciação hepatocitária nas células neoplásicas, que é evidenciada por 
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aspectos citológicos, aspectos arquiteturais, colorações especiais, estudo imuno-

histoquímico, ou características ultra-estruturais (ISHAK et al, 2001). 

Microscopicamente os hepatocarcinomas são formados por células semelhantes aos 

hepatócitos normais, com graus variáveis de diferenciação. As células são 

volumosas, com citoplasma amplo e eosinofílico, núcleo hipercromático e nucléolo 

evidente (ISHAK et al, 2001).  

 

Existe uma grande variação de diferenciação citológica nos 

hepatocarcinomas. Os tumores bem diferenciados exibem características 

hepatocitárias bem definidas, que por vezes dificulta classificar essas neoplasias 

como malignas (EDMONDSON & STEINER, 1954). A presença de ninhos de células 

neoplásicas atípicas, mitoses atípicas e êmbolos vasculares indicam malignidade  

(QUAGLIA et al, 2001). Os tumores menos diferenciados apresentam intenso 

pleomorfismo celular, mitoses atípicas e células gigantes, sendo difícil observar 

características de diferenciação hepatocitária. A presença de canalículos biliares e de 

pigmento biliar são características microscópicas que estabelecem o diagnóstico de 

hepatocarcinoma, sendo observados em cerca de 50% dos tumores (ISHAK et al, 

2001). Os hepatocarcinomas podem apresentar uma grande variedade arquitetural e 

citológica, as quais são notadas em diferentes áreas de um mesmo tumor 

(HIROHASHI et al, 2000).  

 

Padrões arquiteturais do hepatocarcinoma 
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São quatro os padrões arquiteturais descritos no hepatocarcinoma: 1) 

trabecular ou sinusoidal, 2) acinar, 3) sólido e 4) cirroso (HIROHASHI et al, 2000).  

 

O padrão trabecular é o mais freqüente nos hepatocarcinomas bem e 

moderadamente diferenciados. Caracteriza-se pela disposição das células 

neoplásicas em trabéculas com mais de três camadas de espessura. Nesse padrão o 

tumor pode mimetizar as trabéculas do fígado normal ou regenerativo, porém as 

trabéculas possuem mais de três camadas de espessura, diferentemente do fígado 

normal ou regenerativo, que tem uma a duas camadas (HIROHASHI et al 2000). As 

trabéculas podem apresentar poucas camadas (microtrabecular) ou mais de 20 

(macrotrabecular), e são revestidas por células endoteliais, separadas por espaços 

vasculares com aspecto sinusoidal, com escasso ou nenhum tecido conectivo de 

permeio. Os sinusóides podem apresentar graus variáveis de dilatação, além de 

alterações tipo “peliosis hepatitis”. Células de Kupffer e células estreladas, podem ser 

observadas nos espaços sinusoidias (ISHAK et al, 2001).  

 

O padrão acinar é menos comum que o trabecular e está freqüentemente 

associado ao mesmo. As estruturas acinares são formadas pela dilatação dos 

canalículos biliares no meio das trabéculas neoplásicas, que muitas vezes contêm 

bile. Esse padrão também pode ser resultado da necrose celular no centro dos ninhos 

neoplásicos, que podem conter debris celular, macrófagos e material proteináceo 

PAS positivo e mucicarmine negativo (KONDO & NAKAJIMA, 1987). 
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O hepatocarcinoma de padrão sólido é incomum. As células neoplásicas 

formam ninhos sólidos, sem trabéculas bem definidas, que comprimem o 

revestimento endotelial, dificultando a sua observação pela coloração de H & E. O 

arcabouço endotelial pode ser observado pela imuno-histoquímica, utilizando-se 

marcadores vasculares (HIROHASHI et al, 2000; ISHAK et al, 2001).  

 

O hepatocarcinoma cirroso é um padrão arquitetural excepcional. Nele as 

células neoplásicas se dispõem em ninhos, com grau variado de atrofia, com intensa 

fibrose ao longo dos espaços vasculares (HIROHASHI, 2000).  

 

Padrões citológicos do hepatocarcinoma 

 

O aspecto citológico dos hepatocarcinomas é muito variável. As células 

neoplásicas são poligonais com núcleo vesiculoso e nucléolo evidente. Células 

pleomórficas e multinucleadas podem ser encontradas focal ou difusamente. O 

citoplasma das células neoplásicas, em geral, é mais basofílico do que o hepatócito, 

podendo se apresentar eosinofílico, devido ao grande numero de mitocôndrias. 

Vacúolos intranucleares, que representam invaginações do citoplasma, e depósito de 

glicogênio nuclear são alterações vistas com freqüência (FERREL & KAKAR, 2007).    

 

São nove os padrões citológicos mais observados no hepatocarcinoma, os 

quais podem ser encontrados difusamente e/ou focalmente nos tumores: 1) células 
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pleomórficas, 2) células claras, 3) células sarcomatosas, 4) células com alteração 

gordurosa, 5) células produtoras de bile, 6) corpúsculos hialinos de Mallory, 7) 

corpúsculos hialinos globulares, 8) corpúsculos pálidos e 9) inclusões em vidro fosco 

(HIROHASHI et al, 2000). 

 

As células pleomórficas apresentam intenso pleomorfismo. Células bizarras 

nononucleares e/ou multinucleares podem ser encontradas. Células gigantes do tipo 

osteoclástica, no entanto, raramente são observadas (IKEDA et al, 2003).  

 

O hepatocarcinoma sarcomatoso é também conhecido como 

carcinossarcoma e apresenta aspecto morfológico de um sarcoma de células 

fusiformes. O diagnóstico de hepatocarcinoma pode ser feito quando há áreas típicas 

de hepatocarcinoma ou através do estudo imuno-histoquímico, onde se observa 

expressão para citoqueratinas (KAKIZOE et al, 1987; MAEDA et al, 1996). Podem ser 

observados: células gigantes multinucleadas, osso, cartilagem ou músculo 

esquelético (AKASOFU et al, 1999; IKEDA et al, 2003; KUWANO et al, 1984). 

Raramente o hepatocarcinoma está associado a áreas com aspecto morfológico 

semelhante ao hepatoblastoma (CHO et al, 2004). O padrão sarcomatoso é mais 

freqüente quando observado em tumores após tratamento quimioterápico (KOJIRO et 

al, 1989).  
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Os hepatocarcinomas com predomínio de células claras correspondem a 

9% desses tumores e esse aspecto ocorre devido ao acúmulo de gordura, glicogênio 

ou água no citoplasma (MURAKATA et al;  2000; WU et al, 1983).  

 

O corpúsculo hialino de Mallory (CHM) é uma inclusão citoplasmática 

eosinofílica, irregular e positiva na coloração de PAS, que representa a degeneração 

das citoqueratinas do esqueleto celular. A sua presença indica erro metabólico nas 

células hepáticas e pode ser observado em várias doenças hepáticas. O CHM é 

característico da doença hepática alcoólica podendo também ser observado em 

outras doenças como a doença de Wilson, cirrose biliar e em síndromes colestáticas. 

Os CHM estão presentes em 20% dos casos hepatocarcinomas (ISKAK et al, 2001).   

 

O corpúsculo hialino globular (CHG) é o resultado da deposição 

citoplasmática de proteínas no retículo endoplasmático. Ele está presente em 20% 

dos hepatocarcinomas. Os CHG, em geral são PAS positivos, podem ser reativos 

para a alfa-1 antitripsina e para a AFP através do estudo imuno-histoquímico (ISHAK, 

et al 2001). 

 

Os corpúsculos pálidos estão presentes em aproximadamente 6% dos 

hepatocarcinomas (ISHAK et al 2001). São inclusões citoplasmáticas arredondadas, 

amorfas e fracamente eosinofílicas, representando acúmulo de fibrinogênio no 

retículo endoplasmático dilatado. Estes corpúsculos são freqüentemente observados 

na variante fibrolamelar do hepatocarcinoma e estão presentes em 36% dos casos. 
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Também podem estar presentes no hepatocarcinoma de padrão cirroso (ISHAK et al, 

2001). 

 

As inclusões em vidro fosco representam o antígeno de superfície do vírus 

da hepatite B (HBsAg) e são poucas vezes detectadas no citoplasma dos 

hepatocarcinomas.  Podem ser observadas pelas colorações especiais de orceína 

modificada e azul Vitória ou através do estudo IHQ com o anticorpo anti-HBs-Ag. Há 

autores que acreditam que as células com inclusões em vidro fosco, seriam 

hepatócitos não neoplásicos aprisionados no meio do tumor (HIROHASHI et al, 

2000). 

 

Pigmento biliar pode ser encontrado dentro das células neoplásicas ou na 

luz dos canalículos biliares em 48% dos hepatocarcinomas (ISHAK et al, 2001). 

Quando em grande quantidade dá uma cor amarela ao tumor a fresco, que se torna 

verde após fixação pelo formol. O Pigmento de Dubin-Johnson, representado por 

acúmulo de bilirrubina dentro de  lisossomos  de  hepatócitos  centro-lobulares,  é  

raramente  observado nos hepatocarcinomas (HIROHASHI et al, 2000). 

 

Células gigantes do tipo osteoclásticas, material osteóide, ossificação e 

cartilagem, quase nunca são encontradas (KUWANO et al, 1984; McCLUGGAGE & 

TONER, 1993). 
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ATRA et al (2007) descreveram um caso de hepatocarcinoma contendo 

células epiteliais gigantes do tipo sincicial e imunoreativas a CK. Eles sugeriram a 

denominação de variante de células gigantes sinciciais  para esse tumor. 

 

Outros aspectos histopatológicos do hepatocarcinoma  

 

O hepatocarcinoma pelioide apresenta vasos dilatados semelhantes aos 

encontrados na hepatite peliosa  (ISHAK et al, 2001). 

 

O hepatocarcinoma com estroma rico em linfócitos apresenta intenso 

infiltrado inflamatório rico em linfócitos e plasmócitos, que podem formar folículos 

linfóides. Caracteristicamente as células inflamatórias estão em maior número que as 

neoplásicas. Ocorre com maior freqüência no sexo masculino e muitas vezes está 

associado à cirrose. O seu prognóstico é melhor (EMILE et al, 2000). 

 

O hepatocarcinoma de pequenas células é composto por células pequenas 

dispostas formando ninhos. Observa-se positividade para CK de baixo peso 

molecular e para AFP (ZANCONATI, 1996).  

 

Variantes histopatológicas do hepatocarcinoma 

 

O hepatocarcinoma fibrolamelar é composto por células volumosas com 

citoplasma amplo, eosinofílico e granuloso, devido à riqueza de mitocôndrias, as 
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quais podem ser vistas através da coloração de hematoxilina fosfotungstica. O 

citoplasma pode conter bile, glicogênio e gordura. As inclusões citoplasmáticas que 

podem estar presentes são o corpúsculo hialino globular, inclusão em vidro fosco, 

corpúsculos pálidos e, raramente, corpúsculos de Mallory (ISHAK et al, 2001). O 

núcleo é grande, hipercromático e vesiculoso, exibindo nucléolo evidente e 

eosinofílico. Mitoses e multinucleação são raras. As células se dispõem formando 

ninhos sólidos e, as vezes, trabéculas separadas por um estroma fibroso. O estroma 

pode ter espessura variável, contendo colágeno e reticulina. Pode também apresentar 

fibras musculares lisas, vasos, células inflamatórias e, com menos freqüência, 

granulomas e calcificação. Invasão vascular e de ductos biliares podem estar 

presentes. 

 

A variante indiferenciada do hepatocarcinoma é rara, correspondendo a 2% 

de todos os hepatocarcinomas. Clinica e radiologicamente são indistinguíveis do 

hepatocarcinoma convencional. Histologicamente é composto por células 

indiferenciadas. Acredita-se que tenha um prognóstico pior, porém, não há, até o 

momento uma casuística grande confirmando essa hipótese (ZANCONATI, 1996). 

 

Hematopoese extra-medular 

 

HEM é observada, algumas vezes, nos hepatocarcinomas (ISHAK et al, 

2001). 
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8 – Aspectos imuno-histoquímicos 

 

O diagnóstico histológico do hepatoblastoma e do hepatocarcinoma baseia-

se na identificação de aspectos morfológicos característicos que essas neoplasias 

apresentam. Em casos onde há a dificuldade de se realizar o diagnóstico de 

neoplasia primária hepatocitária, baseado na morfologia ótica, a técnica de imuno-

histoquímica poderá ser um instrumento valioso para a elucidação do mesmo (ALVES 

et al, 1999).  

 

As células neoplásicas hepáticas são capazes de sintetizar inúmeras 

substâncias que o hepatócito normal secreta e estas podem ser detectadas através 

do estudo imuno-histoquímico. São inúmeros os produtos secretados pelas células 

neoplásicas que compõem os tumores hepatocitários, porém, apesar dessa grande 

variedade, poucos anticorpos correspondentes aos mesmos acham-se disponíveis 

comercialmente (ISHAK et al, 2001).  

 

Os anticorpos mais comumente utilizados na rotina diagnóstica para se 

definir ou sugerir histogênese hepatocitária de uma neoplasia são as CK, o HepPar1, 

a AFP, o TTF1, o CEAp e o CD10 (ISHAK et al, 2001).  

 

 Os hepatócitos maduros expressam intensa e difusamente a CK8 e a 18 

(FISCHER et al, 1987; LAI Y-S et al, 1989; VAN EYKEN et al, 1988; VAN EYKEN et 
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al, 1991).  Espera-se, porém, que as CK 7, 19, 20, 34βE12 (compostos pelas CK 

1/5/10/14) e a CK AE1/A3 sejam negativas nos hepatócitos normais e neoplásicos 

(FISCHER et al, 1987; LAI Y-S et al, 1989; MILLER, 2003; MOLL et al, 1992; SHAH et 

al, 1989).   

 

O HepPar1 é um anticorpo monoclonal que foi desenvolvido para reagir 

especificamente com as mitocôndrias dos hepatócitos de tecidos fixados em formol e 

incluídos em parafina (WENNERBERG et al, 1993). Caracteristicamente esse 

anticorpo se expressa no citoplasma com padrão granular de forma intensa e difusa. 

 

A AFP é um antígeno fetal encontrado no tumor do seio endodérmico, nos 

tumores de linhagem germinativa, em neoplasias hepáticas, em neoplasias com 

diferenciação hepatocitária, em tumores pancreáticos com diferenciação acinar e em 

neoplasias de linhagem germinativa (CHU & WEISS, 2002; LAU, 2002). 

 

O TTF-1 é necessário para o desenvolvimento do tecido pulmonar e 

tireoidiano e se expressa no núcleo de células epiteliais normais e neoplásicas da 

tireóide e do pulmão, sendo útil no diagnóstico dos tumores desses sítios (ORDONEZ 

et al, 2000). Diferente das localizações acima citadas, o TTF-1 se expressa no 

citoplasma dos hepatócitos normais e nos hepatocarcinomas  (PAN et al, 2004). 
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Sendo a presença de canalículos biliares um indicador importante para o 

diagnóstico de neoplasia de origem hepatocitária, os mesmos podem ser 

demonstrados com o uso do CEAp e do CD10, pelo fato de terem uma reação 

cruzada com a glicoproteína biliar do tipo 1, dando um padrão canalicular à reação 

(ISHAK et al, 2001). 

 

O CEA é uma glicoproteína de composição heterogênea normalmente 

localizada no glicocalix das células epiteliais fetais, principalmente nas secretoras de 

mucina. É considerada uma proteína oncofetal por ser detectada nos tecidos fetais. O 

CEA policlonal (CEAp) é encontrada em pouca quantidade nos tecidos normais e nos 

tumores benignos, e observada em grandes quantidades no citoplasma dos 

carcinomas, principalmente dos primários do trato gastrointestinal, pulmão e no 

carcinoma medular de tireóide. Diferente dos sítios acima citados, o CEAp marca 

superfície canalicular na membrana do hepatócito normal e do neoplásico, por 

apresentar uma reação cruzada com a glicoproteína biliar do tipo 1 hepatocitária. 

(ISAHK et al, 2001). 

 

Conhecido inicialmente como o antígeno da leucemia linfoblástica aguda, o 

CD10 é uma metaloendo peptidase da superfície celular, que se expressa em um 

pequeno número de células da medula óssea, em células fetais hepáticas e, 

fracamente, nos granulócitos maduros. O CD10 se expressa tanto no hepatócito 

normal quanto no neoplásico e apresenta, como característica, um padrão canalicular 

semelhante ao observado nos anticorpos que têm reação cruzada com a 
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glicoproteína biliar do tipo I (BORSCHERI et al, 2001; CHU & WEISS, 2002). Sendo 

assim, o CD10 pode ser usado como um marcador adicional para se confirmar a 

histogênese hepatocitária de um tumor. 

 

Sendo o hepatoblastoma e o hepatocarcinoma tumores que se originam do 

hepatócito, ambos podem secretar as mesmas substâncias, não havendo até o 

presente momento, nenhum marcador específico para cada um deles (FINEGOLD et 

al, 2007). Entretando, observa-se que essas neoplasias apresentam diferenças de 

expressão na intensidade e no número de células para os mesmos anticorpos.  

 

8.1 – Hepatoblastoma 

 

Os vários padrões histopatológicos dos hepatoblastomas apresentam 

expressão variada para diferentes proteínas e essa diferença ocorre, provavelmente, 

devido aos diferentes níveis de diferenciação celular. As células epiteliais mais 

diferenciadas, de padrão fetal, apresentam expressão para vários marcadores imuno-

histoquímicos. As células indiferenciadas, no entanto, para poucos. (ABEDOZA et al, 

1987; CANGIARELLA et al, 1994; O’BRIEN et al, 1989; RUCK, 1990; RUCK & 

KAISERLING, 1993; STOCKER & SCHMIDT, 1994; VAN EYKEN et al, 1990a; 

WARFEL & HULL, 1992) 

 

Para melhor compreensão do perfil imuno-histoquímico nos 

hepatoblastomas é conveniente salientar alguns aspectos do desenvolvimento 
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gestacional do fígado. 

 

No desenvolvimento embrionário do fígado, a primeira estrutura 

embrionária reconhecida como precursora é o divertículo hepático que se origina do 

revestimento endodérmico do intestino anterior durante a quarta semana de 

gestação. A porção cranial do divertículo hepático dá origem às trabéculas hepáticas, 

que são formadas por cordões celulares compostos pelos hepatócitos imaturos 

(hepatoblastos). A porção caudal do divertículo hepático dá origem aos ductos extra-

hepáticos e a vesícula biliar. Ao redor da quinta semana de gestação as trabéculas 

hepáticas crescem permeando o tecido mesenquimal do septo transverso. Nesse 

mesmo período formam-se os sinusóides hepáticos primitivos, provenientes das veias 

vitelinas e que vão permear o septo transverso (SEVERN, 1971, apud SWAN et al, 

1997). Os sinusoídes se juntam em três veias principais, as quais se ramificam e 

dividem o parênquima hepático, formando ácinos. Os hepatoblastos fazem cordões 

anastomosados com uma estrutura biliar central que posteriormente se comunicam 

com ductos biliares em desenvolvimento. Os ductos biliares intra-hepáticos só são 

observados após a sétima semana de gestação (CRAWFORD, 2002).  

 

A placa ductal que dá origem aos espaços porta se forma em torno da 5a - 

6a semanas de gestação (JORGENSEN, apud SWAN et al, 1997), interligando os 

ductos biliares portais com os canalículos biliares, estruturas especializadas no pólo 

biliar dos hepatócitos (DESMET, 1985).   
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O perfil imuno-histoquímico do desenvolvimento embrionário já foi 

estudado por vários autores (SHAH et al, 1989; STOSIEK et al, 1990; VAN EYKEN et 

al, 1988). Desmet (1985) observou a presença das CK8 e 18 no fígado, desde o início 

do desenvolvimento embrionário. A CK19 foi notada nas células ao redor da placa 

ductal no início da sua remodelação, por volta da 5a semana, como também nos 

hepatoblastos, durante a 4a - 12a semanas de gestação (SHAH, 1989, STOSIEK et al, 

1990). A partir da 10a - 12a semanas, o hepatócito passa a expressar apenas as CK8 

e 18, enquanto o epitélio da placa ductal  expressa CK8, CK18 e CK19. A CK7 só foi 

observada a partir da 20a semana de gestação nos epitélios dos dutos biliares 

maiores e menores e em células da placa ductal. Esses achados corroboram a teoria 

hepatocitária da origem dos ductos biliares intra-hepáticos, que maduros exibem CK7 

e CK19, além das CK8 e CK18, próprias dos hepatócitos. Nos hepatoblastomas, o 

perfil imuno-histoquímico das células epiteliais tende a recapitular o mesmo das 

células epiteliais durante o desenvolvimento gestacional. 

 

Perfil imunohistoquímico dos hepatoblastomas 

 

Citoqueratinas 

 

As CK 8 e 18 são expressas nas células epiteliais do hepatoblastoma, 

traduzindo o encontrado no hepatócito normal (CAJAÍBA et al, 2006; RUCK et al, 

1996; VAN EYKEN 1990). A CK19 se expressa intensa e difusamente na maioria das 

células epiteliais de padrão embrionário e fetal dos hepatoblastomas (CAJAÍBA, 2006; 
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RUCK, 1996; VAN EYKEN et al, 1990a), como também os antígenos AE1 (coquetel 

de CK 10,14,15,16 e 19), AE3 e AE1/AE3. (CAJAÍBA et al, 2006). As CK 1, 5/6, 7, 10, 

13, 15, 16 e 20, e o antígeno 34-βE12 são negativas nos hepatoblastomas (CAJAÍBA 

et al, 2006). 

 

  Antígeno hepatocitário comum 

 

A expressão ao HepPar-1 é intensa nas células de padrão fetal e fraca nas 

células de padrão embrionário, refletindo uma relação com a maturação celular 

(FASANO et al, 1998). 

 

Alfa-fetoproteína 

 

No hepatoblastoma, a AFP é positiva nas áreas fetais e embrionárias e  

aparece intensamente no citoplasma. As áreas de osteóide expressam 

moderadamente ou levemente a proteína.  O hepatoblastoma de pequenas células é 

negativo para a AFP (ABEDOZA et al, 1987; CAJAÍBA et al, 2006; RAMSAY et al, 

2008; RUCK, 1990; RUCK & KAISERLING, 1993). 

 

Antígeno carcino-embrionário policlonal 

 

No hepatoblastoma o CEAp se expressa na superfície canalicular dos 

hepatócitos, sendo essa apresentação semelhante a encontrada no  
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hepatocarcinoma. As células embrionárias exibem expressão fraca para esse 

marcador (FASANO et al, 1998). 

 

Vimentina 

 

A vimentina é uma proteína do grupo dos filamentos intermediários (FI) que 

se mostra em vários tipos celulares durante o desenvolvimento embrionário, se 

concentrando em determinados tipos celulares após a maturação (AZUMI et al, 

1987). Nos hepatoblastomas, a vimentina se expressa de maneira forte nas células 

epiteliais embrionárias (66.66%) e nas áreas mesenquimais (84.61%). Sua expressão 

é fraca, porém, nas células de padrão fetal (8%) (CAJAÍBA et al, 2006).  

 

8.2 – Hepatocarcinoma 

 

Perfil imunohistoquímico dos hepatocarcinomas 

 

Citoqueratinas 

 

O padrão de expressão dos hepatocarcinomas para as CK  recapitula o 

expresso pelo hepatócito e se mantém na maioria desses tumores. As células dos 

hepatocarcinomas contém predominantemente as CK 8 e 18,  sendo observada 

intensa reação de membrana celular e no citoplasma para os anticorpos CAM 5.2 

(GAFFEY et al, 1992; JOHNSON et al, 1988; JOHNSON et al, 1992; MA et al, 1993; 
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THOMAS & BATIFFORA, 1987), OSCAR e 34bβH11 (GAFFEY et al, 1992; 

HURLIMANN & GARDIOL, 1991; LAI et al, 1989; THOMAS & BATIFFORA, 1987).  

 

As CK 7 e 19 estão presentes respectivamente em 15% (FISCHER et al, 

1987; MAEDA et al, 1996) e 10% dos hepatocarcinomas (BALATON et al, 1988; 

FISCHER et al, 1987; GAFEY et al, 1992; LAU, 2002; MAEDA et al, 1996) e a imuno-

reação para essas proteínas são mais observadas nos tumores de alto grau (VAN 

EYKEN et al, 1988; VAN EYKEN et al, 1991).  

 

Vinte por cento dos hepatocarcinomas apresentam expressão para a CK 20 

(LEONG et al, 1998; MAEDA et al, 1996) e 80% são negativos (LEONG et al, 1988; 

MAEDA et al, 1996; MOLL et al, 1992). O EMA é positivo (GAFFEY et al, 1992; 

THOMAS & BATIFFORA, 1987; TSUJI et al, 1999) e o 34βE12 é raramente 

positivo(HURLIMANN & GARDIOL, 1991; LAI et al, 1989). CK 5/6, CK 17 e o coquetel 

AE1/AE3, em geral, são negativos nos hepatocarcinomas (LAU, 2002; MILLER, 

2003), havendo relatos de expressão fraca em 20% dessas neoplasias, 

principalmente, em tumores de alto grau (WU, 1996). 

 

A variante fibrolamelar do hepatocarcinoma apresenta expressão difusa  

para o CAM5.2 e para a CK7 e, focal, para a CK 19 (VAN EYKEN et al, 1990b). 

 

Antígeno hepatocitário comum  
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O HepPar1 se expressa em 40 a 80% dos hepatocarcinomas e dos 

hepatocarcinomas fibrolamelares sendo que a intensidade da expressão varia de 

moderada a intensa e é de localização citoplasmática. É mais sensível e específico 

do que a AFP (LAU, 2002; LEONG et al, 1998; WENNENBERG et al, 1993) 

 

 

Alfa-fetoproteína 

 

A AFP é um marcador específico, porém, pouco sensível nos 

hepatocarcinomas (BRUMM et al, 1989), sendo observada marcação focal e 

citoplasmática.  Embora os níveis plasmáticos de AFP estejam altos em pacientes 

com hepatocarcinoma, a expressão dessa proteína nas células neoplásicas varia de 

25 a 75%, segundo as várias publicações na literatura (CHU, 2002; HURLIMANN & 

GARDIOL, 1991; JOHNSON et al, 1992; LAU, 2002). Nos hepatocarcinomas 

fibrolamelares a AFP é positiva em 20% dos casos (GOLDSTEIN & BOSLER, 2006). 

 

Antígeno carcino-embrionário policlonal 

 

O CEAp é um anticorpo muito útil para diferenciar o hepatocarcinoma de 

outros carcinomas. O CEAp é encontrado no citoplasma dos carcinomas metastáticos 

para o fígado, principalmente nos primários do trato gastrointestinal, pulmão e 

medular de tireóide. Já  a expressão com padrão canalicular do CEAp é específico do 

hepatocarcinoma, sendo observado em 40 a 80% dos casos (BALATON et al, 1988; 
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JOHNSON et al, 1993; LAU, 2002; MORRINSON et al, 2002; TSUJI et al, 1999;). O 

hepatocarcinoma  fibrolamelar também apresenta um padrão canalicular com o uso 

de CEAp (TEITELBAUM et al, 1985). 

 

Fator de transcrição tireoidiano 1 

 

O TTF-1 se expressa no citoplasma dos hepatocarcinomas (PAN, 2004).  

 

Neprilisina 

 

A expressão ao CD10 no hepatocarcinoma é similar ao do CEAp, notando-

se um padrão canalicular (BORSCHERI et al, 2001; CHU, 2002; LAU, 2002; 

MORRINSON et al, 2002).  

 

Vimentina 

 

A expressão do hepatocarcinoma para a vimentina varia segundo os vários 

trabalhos. Uma variação de positividade de até 5% é relatada por vários autores 

(AZUMI et al, 1987; BRUMM et al, 1989; GAFFEY et al, 1992; HURLIMANN & 

GARDIOL, 1991; MAEDA et al, 1996). 
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9  – Tratamento 

 

O tratamento do hepatoblastoma e do hepatocarcinoma é baseado na 

cirurgia e na quimioterapia sistêmica, tendo como principal meta a remoção completa 

do tumor (MUELLER et al, 2006; ROEBUCK, 2006a). 

 

9.1 –  Hepatoblastoma 

 

Existem diferenças nos protocolos de tratamento do hepatoblastoma nos 

vários grupos que estudam os tumores hepáticos malignos (CCSG/POG,  GCPLTS e 

SIOPEL). Porém,  todos possuem os mesmos objetivos: a ressecção total do tumor e 

a quimioterapia (MUELLER et al, 2006; ROEBUCK et al, 2006a). 

O hepatoblastoma é um tumor muito sensível à quimioterapia. As drogas 

usadas são a cisplatina, vincristina, doxorubicina,  5-fluorouracil e a ciclofosfamida em 

protocolos que variam conforme a extensão da doença (MUELLER et al, 2006; 

ROEBUCK, 2006a). 

  

O transplante hepático realizado antes do tratamento quimioterápico é um 

procedimento efetivo para os pacientes com hepatoblastomas irressecáveis e 

confinados ao fígado. A sobrevida de 82% desses pacientes, segundo Otte et al 

(2004), é de 10 anos. 
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Radioterapia não tem sido usada no tratamento dos hepatoblastomas, 

devido à baixa tolerância do parênquima hepático à radiação e pelo risco de 

complicações intra-abdominais (HABRANT & PRITCHARD, 1991). 

 

9.2 –  Hepatocarcinoma 

 

O hepatocarcinoma não responde bem à quimioterapia e à radioterapia, 

sendo a ressecção cirúrgica a única possibilidade de cura, porém menos de 30% 

desses tumores são ressecáveis (CZAUDERNA et al, 2002; KATZENSTEIN et al, 

2002). 

 

A cirurgia visa a ressecção total do tumor, entretanto, em pacientes com 

doença hepática prévia, esse procedimento pode acarretar complicações devido a 

pouca reserva de tecido hepático funcional. O transplante hepático é uma opção de 

tratamento. Um grupo de 19 crianças com hepatocarcinoma que foram submetidas ao 

transplante tiveram uma sobrevida de um, três e cinco anos de 79%, 68%, e 63%, 

respectivamente (REYES et al, 2000).  

 

Muitas substâncias quimioterápicas já foram usadas no tratamento do 

hepatocarcinoma com uma resposta em menos de 10% dos pacientes. As drogas 

usadas são as mesmas utilizadas no tratamento dos hepatoblastomas (MUELLER et 

al, 2006).  
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A radioterapia é usada com pouco sucesso no tratamento dos 

hepatocarcinomas. Ela pode ser utilizada nos casos com doença em progressão e 

que não respondem à quimioterapia.   

 

10 – Prognóstico 

 

O principal fator relacionado a um bom prognóstico nos casos de 

hepatoblastomas e de hepatocarcinomas, é a ressecção completa do tumor (BROWN 

et al, 2000; VON SCHWEINITZ et al, 1997). Doença multi-focal, extensão extra-

hepática, doença metastática e invasão vascular são sinais de mau prognóstico 

(BROWN et al, 2000; VON SCHWEINITZ et al, 1997).  

 

A classificação histopatológica tem valor prognóstico e orienta a terapia. O 

hepatoblastoma de histologia fetal pura com baixo índice mitótico pode ser tratado 

apenas com ressecção cirúrgica. Os hepatoblastomas com extensas áreas 

indiferenciadas apresentam um prognóstico ruim (HAAS et al, 1989). O estudo do 

padrão de ploidia demonstrou uma associação da aneuploidia com prognóstco ruim  

(ZERBINI et al, 1998). 

 

Outros marcadores genéticos de relevância prognóstica no hepatoblastoma 

incluem ganhos de regiões cromossômicas no 8q e 20, associado a pior prognóstico 

e análise imuno-histoquímica da β-catenina (MULLARKEY et al, 2001; WEBER et al, 
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2000). A expressão do p27/Kip1 está associada a hepatoblastoma de histologia 

favorável (BROTTO & FINEGOLD, 2002). 
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III – OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Determinar as diferenças entre os hepatoblastomas e os hepatocarcinomas, sob o 

ponto de vista anatomopatológico e imuno-histoquímico; 

 

Objetivos específicos 

 

Comparar os aspectos morfológicos dos hepatoblastomas com os dos 

hepatocarcinomas; 

 

Comparar os aspectos imuno-histoquímicos entre os diferentes tipos de  

hepatoblastomas e os hepatocarcinomas; 
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IV - MATERIAL E MÉTODOS 
 

1 – Material 

 

O trabalho representa um estudo descritivo e retrospectivo de 28 pacientes 

com o diagnóstico de hepatoblastoma, registrados na Divisão de Patologia (DIPAT) 

do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no período de janeiro de 1989 a dezembro de 

2007, acrescido de 26 pacientes com diagnóstico de hepatocarcinoma procedentes 

da mesma instituição, no período de junho de 1996 a dezembro de 2007.   

 

2 – Metodologia 

 

2.1 – Critérios de inclusão e de exclusão 
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O critério utilizado para inclusão do material no estudo foi a disponibilidade 

das amostras biológicas armazenadas em blocos de parafina em qualidade e 

quantidade adequadas para o estudo imuno-histoquímico. Foram excluídas do 

estudo, as amostras cuja qualidade de preservação estavam insatisfatórias, materiais 

provenientes de biópsia por agulha e os casos cujos diagnósticos não foram 

confirmados pela revisão histopatológica (TAB. 1). 

 

 

 

Após a seleção dos casos, foram separadas as lâminas, com cortes 

histológicos, coradas pela coloração de H & E, e os blocos de parafina, referentes aos 

mesmos, do arquivo do DIPAT. 

Tabela 1: Casos de hepatoblastoma e de hepatocarcin oma excluídos 

                do estudo 

Revisão dos casos  HB (%) HC (%) 

Material extraviado 06 (43) - 

Peça cirúrgica sem neoplasia residual pós-QT 03 (21) - 

Biópsias por agulha 02 (14) 36 (77) 

Revisão de lâmina sem bloco de parafina 02 (14) 07 (15) 

Diagnóstico não confirmado 01 (07) 03 (06) 

Exame citológico - 01 (04) 

Total de casos excluídos no estudo 14  47 

Pós-QT: pós-quimioterapia 
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2.2 – Estudo anatomopatológico 

 

2.2.1 – Análise macroscópica das peças cirúrgicas 

 

Os dados macroscópicos de ambos os tumores foram obtidos dos laudos 

anatomopatológicos. Foram avaliados: 1) o tipo de peça cirúrgica, se biópsia 

incisicional ou excisional, 2) tumor único ou múltiplo, 3) tamanho do tumor e  4) peso.  

 

2.2.2 – Revisão das lâminas e classificação histopa tológica 

 

Realizou-se a revisão das lâminas por dois anatomopatologistas, para cada 

tipo de tumor, com o objetivo de confirmar o  diagnóstico histopatológico e  classificar 

os tumores. A revisão foi realizada individualmente, sem as informações sobre o 

laudo anatomopatológico. Após a revisão, os patologistas confrontaram os seus 

resultados. Os casos de divergência diagnóstica foram discutidos. Nas situações de 

consenso, o caso foi incluído com o diagnóstico final. Nas situações de desacordo, o 

caso foi excluído. 

 

Classificação histopatológica do hepatoblastoma 

 

Os hepatoblastoma foram calssificados segundo os critérios da 

Organização Mundial de Saúde de 2000 (STOCKER, 2000) em: 1) Epitelial fetal puro,  
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2) Epitelial fetal e embrionário, 3) Macrotrabecular, 4) Indiferenciado de pequenas 

células, 5) Misto (epitelial / mesenquimal) e 6) Teratóide.  

 

Classificação histopatológica dos hepatocarcinoma 

 

Os hepatocarcinomas foram classificados segundo a OMS (HIROHASHI et 

al, 2000) em: 1) Sem outra especificação (NOS), 2) Variante fibrolamelar e 3) 

Variante indiferenciada. Durante o estudo microscópico foram observados os padrões 

arquiteturais macrotrabecular, microtrabecular,  acinar,  sólido e cirroso (HIROHASHI 

et al, 2000). 

 

Outras características microscópicas dos hepatoblas tomas e 

           hepatocarcinomas 

 

Foram também analisados durante a revisão histopatológica, determinadas 

características microscópicas dos hepatoblastomas e dos hepatocarcinomas, como a 

presença ou ausência de atipias citológicas, bile intra-canalicular, bile intra-celular, 

cartilagem, canalículo biliar, células claras, corpúsculos hialinos globulares, 

corpúsculos hialinos de Mallory, células pleomórficas, corpúsculos pálidos, êmbolos 

neoplásicos, hematopoese extra-medular, inclusão em vidro fosco, metaplasia 

escamosa, osso, osteóide, e rabdomioblastos.  
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Optou-se por não se analisar necrose e hemorragia, pois 23 dos 28 casos 

de hepatoblastoma foram submetidos a quimioterapia antes da cirurgia, o que causou 

graus variáveis de necrose e de hemorragia. 

 

Parênquima hepático não neoplásico 

 

Os aspectos microscópicos do parênquima hepático adjacente foram 

revistos a procura de alterações como cirrose, fibrose, sobrecarga de ferro, hepatite. 

 

2.3 – Estudo imuno-histoquímico  

 

2.3.1 – Seleção das áreas de interesse para confecç ão dos blocos de parafina  

            e posterior estudo imuno-histoquímico  

 

Como os hepatoblastomas de padrão fetal, embrionário e indiferenciado de 

pequenas células possuem características morfológicas próprias das células epiteliais 

que os compõem, optamos por analisar esses três padrões separadamente. Assim 

nos sete hepatoblastoma fetais retiramos sete áreas para estudo microscópico. Dos 

dez hepatoblastomas fetal e embrionários retiramos dez áreas fetais e dez 

embrionárias para estudo. Dos dez hepatoblastoma mistos  retiramos dez áreas fetais 

e sete embrionárias para o mesmo estudo. Nos hepatoblastoma mistos não incluímos 

áreas mesenquimais. E finalmente do hepatoblastoma indiferenciado de pequenas 

células retiramos apenas uma área. Estudamos então 27 áreas com padrão fetal, 17 
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áreas com padrão embrionário e uma área com padrão indiferenciado de pequenas 

células, totalizando 45 áreas nos 28 casos de hepatoblastoma.  

 

Nos vários padrões arquiteturais dos hepatocarcinomas, as células 

epiteliais que os compõem exibem as mesmas características citológicas, não se 

justificando o estudo microscópico separado dos diferentes padrões arquiteturais.  

 

As lâminas estudadas, correspondentes aos diagnósticos originais, foram 

examinadas, e as áreas microscópicas de interesse foram marcadas com caneta de 

retroprojetor com ponta média (FABER-CASTEL®), na superfície de vidro da lâmina. 

A lâmina marcada foi então sobreposta ao bloco de parafina que a originou, e as 

marcações na lâmina foram transferidas para as áreas correspondentes no bloco. 

Das áreas marcadas no bloco de parafina, foi retirado um fragmento de tecido com 

cerca de 1 x 1 cm, para a construção de um novo bloco. Esse fragmento foi colocado 

em um molde de metal no banho Maria e depois da liquefação da parafina, foi 

colocado em um cassete de plástico, numerado com o número de registro original no 

DIPAT. Parafina líquida foi, então, colocada  e resfriada  para a confecção de um 

novo bloco.  

 

2.3.2 – Microtomia e armazenamento dos blocos 

 

Os blocos construídos foram cortados em um micrótomo de parafina 

convencional para cortes histológicos (Leica ®), seguindo as instruções do fabricante. 
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Foram realizados dez cortes histológicos com 4µ de espessura. Os cortes foram 

colocados em banho Maria e recolhidos em lâminas de vidro previamente sinalizadas.  

 

2.3.4 –  Definição do painel de anticorpos 

 

Como até o momento não há um anticorpo específico para o 

hepatocarcinoma e para o hepatoblastoma (FINEGOLD et al, 2007), para que esse 

trabalho fosse realizado, foi feito um levantamento bibliográfico para definir os 

anticorpos que poderiam ser úteis no diagnóstico diferencial entre essas duas 

neoplasias. 

 

A CK clone AE1/AE3 foi escolhida, pois a mesma não é expressa na 

maioria dos hepatocarcinomas (VAN EYKEN et al, 1988; VAN EYKEN et al, 1991), 

mas sim nos hepatoblastomas (ABEDOZA et al, 1987; CAJAÍBA et al, 2006). A 

vimentina foi proposta por ser, em geral, positiva nos hepatoblastomas (AZUMI et al, 

1986; ABEDOZA et al 1987; VAN EYKENet al, 1990) e negativa nos 

hepatocarcinomas (AZUMI et, al 1987; BRUMM et al, 1989; GAFFEY et al 1992; 

HURLIMANN & GIARDIOL, 1991; MAEDA et al, 1996). O EMA foi definido por se 

expressar mais  nos hepatocarcinomas (THOMAS & BATIFFORA, 1986; TSUJI et al, 

1999) do que nos hepatoblastomas (ABEDOZA et al, 1987). A escolha das  CK 7 e 19 

foi baseada no fato das mesmas se expressarem durante o período embrionário e 

fetal dos hepatoblastos, que são células semelhantes morfologica e fenotipicamente 

aos hepatoblastomas (VAN EYKEN et al, 1990; CAJAÍBA et al, 2006), e que são 
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pouco expressas nos hepatocarcinomas (CHU, 2002; FISHER et al, 1987; LAU, 2002; 

VAN EYKEN et al, 1988). 

 

2.3.5  – Técnica de i muno-histoquímica 

 

O método imuno-histoquímico foi realizado no DIPAT, utilizando-se o 

protocolo do serviço de imuno-histoquímica. O protocolo geral das reações foi: 

 

� Preparação dos cortes histológicos (desparafinização e hidratação): os cortes 

histológicos, obtidos a partir dos blocos de parafina em temperatura ambiente, 

foram deixados em estufa a 560C por 12 horas. Em seguida, essas lâminas 

foram colocadas em cestas de alumínio e mergulhadas em cubas contendo 

xilol, por 20 minutos. Posteriormente, as lâminas foram colocadas no álcool por 

10 minutos e hidratadas em água corrente por 5 minutos;  

� Recuperação antigênica: foram utilizadas as substâncias de recuperação 

antigênica Tris EDTA com pH 9,0 9 para a CK7, Target ph 9.9 (Dako) para a 

CK19 e o tampão citrato 10mM/pH 6,0 para a CK AE1/AE3, vimentina e EMA. 

A recuperação foi realizada utilizando steam (Tfal Steam cuisine 700). 

� Bloqueio de ligações inespecíficas: em seguida, os cortes foram incubados 

com uma solução preparada com leite desnatado Molico® 2%, BSA (albumina 

de soro bovino) 2,5% e soro fetal bovino 8%, por 30 minutos em temperatura 

ambiente; 



 

 

68 

�  Anticorpo primário: o painel imuno-histoquímico foi composto pelos anticorpos 

contra os antígenos; 

• Citoqueratina clone AE1/AE3 (Dako lote 1012309), na diluição de 1/1200; 

• Vimentina clone V9 (Dako lote 090301), na diluição de 1/1500; 

• EMA clone GP1.4 (Novocastra lote 103520), na diluição de 1/4000; 

•  CK7 clone OV-TL (Novocastra lote 214227), na diluição de 1/400; 

• CK19 clone  RCK 108 (Dako lote 14623), na diluição de 1/2000. 

� Diluição dos anticorpos primários: os anticorpos foram diluídos em tubos de 

ensaio contendo substância diluidora, constituída de albumina de soro bovino 

0,1% (BSA), em TBS a 1% e azida sódica (NaN3) 0,2%.  

� As lâminas foram incubadas com os anticorpos primários, previamente diluídos 

e acondicionados  em geladeira 4°C durante a noite;  

� Bloqueio da peroxidase endógena: o bloqueio foi feito com solução de peróxido 

de hidrogênio (H2O2) a 3% por 20 minutos em temperatura ambiente; 

� Sistema de amplificação Novolink (Polymer Detection System - Novocasta): as 

lâminas foram incubadas com bloqueio pós-primário (Post Primary Block – 

Novocasta) por 30 minutos, em seguida no polímero  (Polymer-Novocasta) por 

30 minutos;  

� Revelação e contra coloração: a revelação foi realizada com o substrato 

cromogênico 3,3’ diaminobenzidina (DAB) (DAKO) e contra corado com 

hematoxilina de Harris. Em seguida, as lâminas foram desidratadas e 

montadas com goma de Damar para leitura; 
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� Para controle de qualidade, em todos os procedimentos foram incluídas 

amostras para controle positivos e negativos. 

 

2.3.6 – Critérios de positividade da imuno-histoquí mica  

 

A análise da imuno-histoquímica foi feita através de uma avaliação 

subjetiva, com o estudo de toda a amostra, utilizando o microscópio em campo claro 

Nikon Eclipse E200. Foram considerados positivos os casos que apresentaram 

células neoplásicas marcadas pela reação e, negativos, os casos com células 

neoplásicas sem marcação. 

 

2.4 – Análise estatística 

 

              Para a análise estatística, consideramos as 45 áreas de hepatoblastoma que 

compõem o grupo 1 e os 26 casos de hepatocarcinoma que compõem o grupo 2. As 

análises estatísticas foram realizadas pelo software EPI INFO, Versão 6.0. Foi 

utilizado o teste não-paramétrico de ҳ2 (qui-quadrado), para verificar as diferenças 

entre os aspectos microscópicos e a expressão das proteínas pela imuno-

histoquímica dos  grupos (1) (Hepatoblastoma) e 2 (Hepatocarcinoma).               Foi 

aplicado o nível de significância estatística de 5% de probabilidade, (p<0,05), 

segundo RODRIGUES  (2003).  
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V – RESULTADOS 

 

1 – Aspectos epidemiológicos e clínicos 

 

1.1 – Hepatoblastoma 

 

A idade dos 28 pacientes com o diagnóstico de hepatoblastoma variou de 

seis a 72 meses (seis anos), com idade média de 43,17 meses (três anos e cinco 

meses) e mediana de 16,5 meses (um ano e três meses). Noventa e seis por cento 

dos pacientes eram menores que cinco anos. Quatorze pacientes eram do sexo 

masculino e 14 do feminino. Todos os pacientes eram naturais do estado do Rio de 

Janeiro. 
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A queixa principal em cinco pacientes (18%) foi de caroço na barriga, em 

quatro (14%), aumento do volume abdominal, em três (11%), barriga dura, em três 

(11%), barriga inchada, em dois (7%), aumento da barriga, em dois (7%), massa 

abdominal, em dois (7%), dor abdominal em dois (7%) e febre em dois (7%). Aumento 

do fígado, barriga grande, diarréia, vômitos, fígado grande, problema no fígado, tumor 

na barriga e tumor no fígado foram as queixas principais em outros oito pacientes. Os 

principais sinais e sintomas foram febre em nove pacientes (32%), dor abdominal em 

quatro (14%), anorexia em quatro (14%) e náuseas em três (11%). O exame físico de 

dezenove pacientes (69%) apresentavam bom estado geral. O exame de nove, 

regular estado geral (32%). Massa abdominal foi encontrada em vinte e seis 

pacientes (93%), distenção abdominal em doze(43%) e palidez cutâneo-mucosa em 

sete (25%). Com relação a doenças associadas um paciente apresentava cisto na 

face; um hipertensão arterial sistêmica e HH; um anemia falciforme, criptorquidia, 

hipertensão arterial sistêmica, HH e hiperuricemia; um vírus da imunodeficiência 

adquirida; um hipercalcemia, hipercalemia e hipomagnesemia e um tinha irmão 

gêmeo com hipospádia e genitália ambígúa. O tempo entre o início dos sintomas e a 

matrícula no INCA variou de quatro dias a 420 dias (1 ano e dois meses), com tempo 

médio de 79 dias e mediano de 45 dias. 

 

O resumo dos dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais estão 

resumidos na tabela 2. 
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Tabela 2: Aspectos epidemiológios e  clínicos dos h epatoblastomas  

Caso AFP IU/mL Nat Cor Sexo Idade IS Quexa principal  Obs 

1 825.00 RJ pd f 3a9m 1m caroço na barriga  PAF, Fibromatose 

2 128.510.00 RJ br m 3a6m 1m massa abdominal notada pelo pediatra   

3 INDOSÁVEL RJ br f 6m 2m fígado grande  notada pelos pais   

4 1491.30 RJ pd m 1a3m 11m problema no fígado  Cisto na face 

5 417.800.00 RJ br f 1a6m 1a2m tumor na barriga   

6 24.730.00 RJ pd m 2a1m 7d caroço na barriga   

7 3313.00 RJ pd m 7m 3m barriga dura   

8 323.77 RJ br m 11m 1m caroço na barriga  HAS, HH 

9 418.00 RJ br f 3a6m 5m dor abdominal e vômitos   

10 1549850.00 RJ br f 9m 2m massa abdominal    

11 2.076.610.00 RJ br f 6m 2m barriga inchada   

12 146.840.00 RJ pd m 2a6m 2m aumento da barriga  AF, CTQ, HAS, HH, HU 

13 23.770.00 RJ pd m 6a 2m dor abdominal   

14 557732.8 RJ pd f 3a2m 3m aumento do volume abdominal e diarréia  HIV + 

15 4.507.99 RJ br m 1a6m 7d barriga  dura   

16 129.989.00 RJ br f 7m 5d febre   

17 12.8 RJ br m 6m 7m febre e aumento do volume abdominal   

18 142.900.00 RJ br f 1a3m 3m barriga inchada   

19 1.805.200.00 RJ br m 8m 20d aumento da barriga  HC, HCa, HM 

20 11.000,00 RJ br m 8m 1m caroço na barriga   

21 299.100.00 RJ br m 2a6m 6m caroço na barriga   

22 96.680.00 RJ pd m 7m 2m barriga grande desde o nascimento  Irmão hipospadia e GA 

23 1.407.900.00 RJ pd f 8m 1m aumento do volume abdominal   

24 13.345.00 RJ br f 2a 4d aumento do fígado   

25 125.200.00 RJ br m 2a9m 1a barriga inchada   

26 65.212.00 RJ pd m 2a 10d tumor no fígado   

27 549.856.20 RJ br f 2a 20d aumento do volume abdominal   

28 57.468,50 RJ br m 1a4m 1m barriga mais dura   

A: anos; AF: anemia falciforme; Br: branco; CTQ: criptorquidia; d: dias; GA; genitália ambüigua; HAS: hipertensão arterial sistêmica; HC: 
hipercalemia; HCa: hipercalcemia;  HH: hemihipertrofia ; HM: hemihipertrofia; HU: hiperuricemia;IS: início dos sintomas; m: meses;  n: negro; PAF: 
polipomatose familiar;  pd: pardo 
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1.2 – Hepatocarcinoma 

 

A idade dos 26  pacientes com o diagnóstico de hepatocarcinoma  variou 

de nove a 79 anos, com idade média de 48 anos e mediana de 52 anos.  Dezesseis 

casos (53%) eram do sexo masculino e 14 do feminino (47%). Vinte e dois pacientes 

eram de cor branca, três pardos e um preto. Vinte e um pacientes eram naturais do 

Rio de Janeiro, um de Minas Gerais, um do Espírito Santo, um do Rio Grande do 

Norte e um de nacionalidade portuguesa. A queixa principal em doze pacientes (46%) 

foi dor abdominal, em cinco (19%), foi aumento massa abdominal, em três (11%), 

nausea, em um (3,8%), abdômen agudo, em um (3,8%), inapetência, em um (3,8%), 

aumento do volume abdominal, e em um (3,8%), plenitude gástrica. Os principais 

sinais e sintomas foram dor abdominal, em 16 pacientes (61%), emagrecimento, em 

sete (27%), náuseas, em cinco (19%), vômitos, em quatro (15%), anorexia, em dois 

(7,6%), alteração do hábito intestinal, em dois (7,6%), diarréia, em um (3,8%), 

constipação, em um (3,8%), icterícia, em um (3,8%) e febre em um (3,8%). Em 21 

pacientes o período de tempo entre o início dos sintomas e a matrícula no INCA 

variou de sete a 1.080 dias (três anos), com tempo médio de 194 dias (6,4 meses) e 

mediano de 105 dia (3,5 meses). Três pacientes já eram matriculados no INCA e 

estavam em controle, sendo o tumor hepático foi encontrado em exame radiológico 

de rotina. Em dois casos não obtivemos do prontuário a informação sobre o tempo do 

início dos sintomas e a data da matrícula. O resumo dos dados epidemiológicos, 

clínicos e laboratoriais estão resumidos na tabela 3. 
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TABELA 3: Aspectos clínicos e laboratoriais dos hep atocarcinomas (n = 26) 

Caso AFP IU/mL Sexo Idade  Cor  Nat IS QP  

1 5877,59 M 59 br RJ 30d Dor abdominal  

2 3,87 F 37 pd RJ 7d Caroço na barriga  

3 1767,00 M 50 br MG 0 Controle de tumor retal  

4 1514,81 M 53 br ES 90d Dor abdominal  

5 x M 38 n RJ x Dor abdominal  

6 140977,80 M 30 pd RJ 120d Dor na barriga  

7 216,00 F 43 br PE 60d Náuseas e vômitos  

8 1,30 F 38 pd RJ 90d �áuseas e dor no estômago  

9 7,00 M 68 br RJ X Dor abdominal  

10 2,01 M 64 br RJ 0 Controle de tumor protático  

11 37800,00 M 69 br RJ 90d Falta de apetite  

12 3549,60 M 25 br RJ 3a Dor epigastrica  

13 43,82 F 54 br RJ 30d Dor na barriga  

14 142,70 F 64 br RJ 210d Nausea   

15 28,50 F 65 br RJ 60d Nódulo na barriga  

16 5,13 F 79 br Portugal 180d Plenitude gastrica  

17 40,00 M 51 br RJ 90d Dor em hipocondrio direito  

18 127,00 F 60 br RJ 180d Dor abdominal  

19 3,13 F 12 br RJ 60d Caroço na barriga  

20 440,00 M 53 br RJ 30d Abdomen agudo  

21 53,50 M 52 br RJ 30d Dor abdominal  

22 5,56 F 10 br RJ 210d Dor abdominal  

23 2,48 F 9 br RJ 180d Dor na barriga e febre  

24 24,20 M 58 br RJ 210d Dor na barriga  

25 20,40 F 51 br RN 540d Dor na barriga  

26 31378,76 M 63 br RJ 3a Aumento do volume abdominal  

a: ano; d: dias;  F: feminino; IS: início dos sintomas; m: meses; M: masculino; pd: pardo;  
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2 – Exames complementares 

 

2.1 – Hepatoblastoma 

 

2.1.1 – Alfa-fetoproteína sérica 

 

Nos pacientes com hepatoblastoma os níveis de AFP no plasma sanguíneo 

variou de indosável a 2.076.610,00 IU/mL, com média de 34.234,25 IU/mL. No 

paciente com níveis séricos de AFP indosável, o tumor tinha padrão histológico de 

indiferenciado de pequenas células. 

 

2.1.2 – Exames de imagem 

 

Os exames de imagem realizados nos pacientes com hepatoblastoma para 

o estudo de massa abdominal foram a ultrassonografia abdominal, a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética. Dos 28 casos, 15 comprometiam o lobo 

hepático direito, quatro o esquerdo e nove os lobos direito e esquerdo. 

 

2.2 – Hepatocarcinoma 
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2.2.1 – Alfa-fetoproteína sérica 

 

Os níveis de AFP no plasma sanguíneo início da doença foram dosados em 

25 pacientes, e variou de 1,3 a 140977,8 IU/mL, com média de 48,42 e mediana de 

8961,2 IU/mL.  

 

2.2.2 – Exames de imagem 

 

Os exames de imagem realizados nos casos de hepatocarcinoma para o 

estudo de massa abdominal foram a ultrassonografia abdominal, a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética. Dos 26 pacientes com 

hepatocarcinoma, 16 comprometiam o lobo hepático direito, três o esquerdo e sete os 

lobos direito e esquerdo. 

 

3 – Estudo anatomopatológico 

 

3.1 – Estudo macroscópico 

 

 3.1.1 – Hepatoblastoma 
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Dos 28 casos de hepatoblastoma, 26 foram provenientes de hepatectomia 

parcial e dois de biópsia a céu aberto por laparotomia exploradora. Quimioterapia 

antes da ressecção do tumor foi realizada em 23 dos 26 casos de hepatectomia 

parcial. Nos 26 casos com peças cirúrgicas resultantes de hepatectomia parcial, o 

peso foi avaliado em 13 e o tamanho do tumor em 26. O peso variou de 90 a 800g 

com peso médio de 350g. O tamanho do tumor variou de dois a 12 cm no seu maior 

eixo, com tamanho médio de 6,3 cm. Dos 26 casos com peças cirúrgicas resultantes 

de hepatectomia parcial, 25 casos apresentavam massa única e um caso exibia 

múltiplos nódulos (TAB.4). A superfície de corte dos tumores variou de pardo-rosado, 

liso e brilhante, a pardo-avermelhado, com extensas áreas de necrose e hemorragia 

(FIG.1 A - D). 

 

3.1.2 – Hepatocarcinoma 

 

Dos 22 casos de hepatocarcinoma, 19 foram provenientes de hepatectomia 

parcial e três de biópsia a céu aberto. Nas 19 peças provenientes de hepatectomia 

parcial, foi avaliado o peso em nove e o tamanho do tumor nos 19. O peso variou de 

166 a 2295 g, com peso médio de 1071 g. O tamanho do tumor variou de  4  a  25  

cm no maior eixo, com diâmetro médio de 13 cm. Massa única foi observada nesses 

19 casos. O aspecto macroscópico foi variável, com casos de cor pardo-clara e 

consistência amolecida e tumores bem delimitados e firmes (FIG. 1 E e F). Os quatro 

casos de hepatocarcinoma da variante fibrolamelar foram resultantes de 

hepatectomia parcial. O peso em dois casos variou de 114 a 420g. O tamanho, nos 
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quatro casos, variou de 9 a 16 cm, com  tamanho médio de 10,9 cm. Massa única foi 

observada nos quatro casos (TAB.4). 

 

Tabela 4: Aspectos macroscópicos dos hepatoblastoma  e dos  

                hepatocarcinomas  

 HB (n = 28) HC (n = 22) HCF (n = 4) 

Hepatectomia parcial 26/28 19/22 4/4 

Biópsia a céu aberto 02/28 3/22 - 

QT pré-operatória 23/26 - - 

Peso  90 a 800 g 166 a 2.295 g 114 a 420 g 

Tamanho  2 a12 cm 4 a 25 cm 9 a 16 cm 

No de tumores Único 25/26 Único em 19/19 Único 4/4 

QT: quimioterapia 
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FIGURA 1: A) Macroscopia de hepatoblastoma: superfície externa de segmento hepático 

com tumor mal delimitado e pardo-claro infiltrando a cápsula hepática; B) Superfície de 

corte do tumor na figura A, com massa de limites imprecisos, pardo-clara e trabeculada; C) 

Macroscopia de hepatoblastoma com superfície de corte pardo-rosada, lobulada e 

brilhante; D) Macroscopia de hepatoblastoma com superfície de corte variada com áreas, 

pardo-rosadas, vinhosas e amareladas; E) Macroscopia de hepatocarcinoma, com 

superfície de corte com tumor mal delimitado, pardo-claro e com septos fibrosos; F) 

Hepatocarcinoma representado por massa sólida, lobulada e compacta. 
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3.2 – Estudo microscópico 

 

3.2.1 - Hepatoblastoma 

 

Dos 28 casos de hepatoblastoma, dez foram classificados como 

hepatoblastoma epitelial fetal e embrionário, dez como hepatoblastoma misto 

(epitelial/ mesenquimal), sete como hepatoblastoma epitelial fetal puro e um como 

hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células (FIG. 2 A - F). Não foram 

observados hepatoblastoma teratóide e macrotrabecular  (TAB.5). 

 

TABELA 5: Distribuição dos casos de hepatoblastoma segundo   

                    a classificação histopatológica  da OMS, 2000 (n = 28)  

Classificação histopatológica  N o de casos ( %) 

Fetal e embrionário 10 (36) 
Misto 10 (36) 
Epitelial fetal puro 07 (25) 
Pequenas células 01 (03) 

Total 28 

 

No estudo microscópico das 27 áreas de padrão fetal, foram observadas bile intra-

canalicular em dois casos (7,4%) e bile intra-celular em dois (7,4%).  Canalículo 

biliar foi encontrado em oito casos (29,6%), células claras em dez (37%), 

hematopoese extra-medular em dezenove (70,3%), osso em quatro (14,8%) e  

osteóide em dez (34%). Não foram encontradas cartilagem, corpúsculos hialinos 

globulares, de Mallory e pálidos, células pleomórficas, êmbolos neoplásicos, 

inclusão em vidro fosco e rabdomioblastos.(FIG. 3 A a C).  
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FIGURA 2: A) Hepatoblastoma fetal com proliferação de células neoplásicas dispostas em 

trabéculas delicadas (X200); B) Hepatoblastoma fetal com hematopoese extramedular exibindo 

megacariócito no centro da figura (X400); C) Hepatoblastoma embrionário, com células 

moderadamente atípicas, com relação núcleo/citoplasma alta, núcleo hipercromático, citoplasma 

é amplo e basofílico, formando rosetas (x400);  D) Hepatoblastoma fetal (á direita) e embrionário 

(á esquerda). E) Hepatoblastoma misto, com osteóide em meio as células epiteliais (x400); F) 

Hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células, com células com núcleo hipercromático, 

citoplasma escasso, que disseca os hepatócitos (x400). 

 

A B

C

E 

D

F 



 

 

82 

Nas 17 áreas de padrão embrionário, todas apresentaram atipias celulares 

(100%), três, bile intra-canalicular (17,6%), um, bile intra-celular  (5,8%), oito, 

canalículos biliares (47%), seis, êmbolos neoplásicos (35,2%), quatro, metaplasia 

escamosa (24%) e dez, osteóide  (37%). Não foram notados cartilagem, células 

claras, corpúsculos hialinos globulares, corpúsculos hialinos de Mallory, células 

pleomórficas, corpúsculos pálidos, hematopoese extra-medular, inclusão em vidro 

fosco e rabdomioblastos (FIG. 3 D a F). 

 

O hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células apresentou atipias 

celulares e embolia neoplásica, não tendo sido observado outras alterações.  

 

A análise das características microscópicas das 45 áreas de 

hepatoblastoma evidenciou atipias celulares em dezoito casos (40%), bile intra-

canalicular em cinco (11,1%), bile intra-celular em três (6,6%), canalículo biliar em 16 

(35,5%), células claras em dez (22,2%), êmbolos neoplásicos em sete (15,5 %), 

hematopoese extra-medular em dezenove (42,2%), metaplasia escamosa em quatro 

(8,8%), osso em nove (20%) e osteóide em doze (26,6%) (TAB.6). 
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FIGURA 3: A) Hepatoblastoma fetal com citoplasma claro (x200); B)  Hepatoblastoma fetal com 

hematopoese extramedular representado por eritrócitos e granolócitos imaturos (x200);  C) 

Hepatoblastoma misto com osso trabecular maduro (x200); D) e E) Hepatoblastoma embrionário com 

bile dentro de canalículos biliares (x400); F) Hepatoblastoma  embrionário com metaplasia escamosa 

(x400) 
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TABELA 6: Distribuição de aspectos microscópicos na s 45  diferentes  

                    áreas estudadas em 28 casos de hepatoblastoma  

 HBF (%) 

(n = 27) as 
HBE (%) 

(n = 17) as 
HBIPC (%) 
(n = 1) as 

HBT (%) 
(n = 45) as 

AC 00 (00) 17 (17) 01 (100) 18 (40) 

BCA 02 (07) 03 (18) 00 (00) 05 (11) 

BCE 02 (07) 01 (06) 00 (00) 03 (07) 

Cartilagem 00 (00) 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

CB 08 (30) 08 (47) 00 (00) 16 (35) 

CC 10 (37) 00 (00) 00 (00) 10 (22) 

CHG 00 (00) 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

CHM  00 (00) 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

CP 00 (00) 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

CPa 00 (00) 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

EN  00 (00) 06 (35) 01(100) 07 (16) 

HEM 19 (70) 00 (00) 00 (00) 19 (42) 

IVF 00 (00) 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

ME 00 (00) 04 (24) 00 (00) 04 (09) 

Osso 04 (15) 05 (29) 00 (00) 09 (20) 

Osteóide  10 (37) 02 (12) 00 (00) 12 (27) 

Rabdomioblastos 00 (00) 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

as: áreas 
AC: atipia celular 
BCA: bile intracanalicular 
BCE: bile intra-celular 
CB: canalículo biliar 
CC: células claras 

CHG: corpúsculo hialino globular 
CHM:corpúsculo hialino de Mallory 
CP: células pelomórficas 
CPa: corpúsculos pálidos 
EN: êmbolos neoplásicos 
HBF: hepatoblastoma fetal 

HBE: hepatoblastoma embrionário 
HBIPC: hepatoblastoma 
indiferenciado de pequenas células 
HBT: hepatoblastoma todos 
HEM: hematopoese extramedular 
IVF: inclusão em vidro fosco 
ME: metaplasia escamosa 
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O parênquima hepático adjacente apresentava graus variáveis de 

congestão em todos os casos, fibrose periportal em 18 (64%), infiltrado inflamatório 

crônico inespecífico em 17 (60%), proliferação ductular em 16 (57%) e edema e 

balonização dos hepatócitos em 5 (17%). Cirrose, fibrose, alterações associadas com 

sobrecarga de ferro e hepatite não foram observados no tecido hepático adjacente a 

neoplasia . 

 

3.2.2 – Hepatocarcinoma 

 

Dos 26 casos de hepatocarcinoma, quatro eram da variante fibrolamelar. 

Não foi observado nenhum caso da variante indiferenciada. 

 

Vinte e dois casos de hepatocarcinomas apresentaram arquitetura mista. 

Em 22 casos (77%) observou-se o padrão arquitetural microtrabecular, em 14, o 

acinar (63%), em sete, o macrotrabecular (32%) e em dois, o sólido (9%) (FIG. 4 C e 

F). Os quatro casos de hepatocarcinoma variante fibrolamelar apresentaram padrão 

arquitetural acinar, três, microtrabecular e dois, sólido (TAB. 7) (FIG. 4 A a F). 

 

Com relação aos vários aspectos microscópicos encontrados nos 

hepatocarcinomas,  foram observados atipias celulares em 21 (95%), bile intra-

canalicular em 13  (59%),   bile intra-celular em 15 (68%), canalículos   biliares   em   

todos   (100%),   células  claras  em cinco (22%), corpúsculos hialinos globulares  em  

dez (45%), corpúsculos hialinos de Mallory em dez (45%), corpúsculos pálidos 



 

 

86 

 

TABELA 7: Distribuição dos casos de hepatocarcinoma  segundo   

                    a classificação histopatológica  da OMS, 2000 (n = 26)  

Variante histopatológica  N o de casos ( %) 

Hepatocarcinoma  22 (85) 

Hepatocarcinoma fibrolamelar 04 (15) 

Total 26 

 

 

em dois (9%), êmbolos neoplásicos em 20 (90%) e focos de células pleomórficas em 

dois (9%) (FIG. 5 A a D). Não foram observados, cartilagem, hematopoese extra-

medular, inclusão em vidro fosco, metaplasia escamosa, osso, osteóide e 

rabdomioblastos (TAB.8).  

 

Nos quatro casos da variante fibrolamelar dos hepatocarcinomas 

encontramos atipias celulares, canalículos biliares, bile intra-canalicular, bile intra-

celular, células pleomórficas e corpúsculos pálidos. Corpúsculos hialinos globulares 

corpúsculos hialinos de Mallory e êmbolos neoplásicos foram vistos em três casos 

(FIG. 5 E e F). Não foram identificados cartilagem, células claras, hematopoese extra-

medular, inclusão em vidro fosco, metaplasia escamosa, osso, osteóide e 

rabdomioblastos (TAB.8).  
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FIGURA 4: A) Microscopia de hepatocarcinoma com padrão microtrabecular, com trabéculas com até 

três camadas de espessura (x200); B) Hepatocarcinoma macrotrabecular. As células neoplásicas se 

dispõem formando trabéculas com mais de dez camadas de espessura (x400);  C) Hepatocarcinoma 

com padrão acinar, onde os ninhos de células neoplásicas sofrem necrose central, com células viáveis 

ao redor (x200); D) Hepatocarcinoma de padrão sólido, com células neoplásicas formando ninhos 

compactos (x200); E) Hepatocarcinoma fibrolamelar com padrão glandular; F) Hepatocarcinoma 

fibrolamelar com padrão sólido (x200) 
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FIGURA 5: A) Hepatocarcinoma microtrabecular, com canalículos biliares dilatados contendo bile; B) 

Hepatocarcinoma exibindo intenso pleomorfismo celular (x400); C) Hepatocarcinoma com corpúsculo 

hialinos globulares (x400); D) Hepatocarcinoma com corpúsculos hialinos de Mallory no citoplasma, 

representado por material amorfo e eosinofílico (x200);  E) Hepatocarcinoma variante fibrolamelar com 

células volumosas e eosinofílicas com estroma fibroso (x200);  F) Hepatocarcinoma variante 

fibrolamelar com bile intracelular e corpúsculos pálidos no citoplasma. 
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Nos 26 hepatocarcinomas encontramos atipias celulares em 25 casos 

(96,1%), bile intracanalicular em 17 (65,3%), bile intracelular em 19 (73%), 

canalículos biliares em 26 (100), células claras em cinco (19,2), corpúsculos hialinos 

globulares em 12 (46,15), corpúsculos hialinos de Mallory em 13 (50%), células 

pleomórficas em seis (23%), corpúsculos pálidos em seis (23%) e êmbolos 

neoplásicos em 23 (88,4%) (TAB.8). 

 

No parênquima hepático dos 22 hepatocarcinomas, notamos congestão 

em 14 casos (63%), infiltrado inflamatório crônico em 13 (59%), esteatose em quatro 

(18%), cirrose em quatro (18%), com dois casos em atividade (9%). O parênquima 

hepático nos quatro hepatocarcinomas fibrolamelares apresentava congestão difusa. 
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TABELA 8: Distribuição de aspectos microscópicos no s HC (n = 26) 

Aspectos 
microscópicos 

HC  (%) 

(n = 22) 

HCF  (%) 

(n = 4) 

HCT (%) 

(n = 26) 

AC 21 (95) 04 (100) 25 (96,1) 

BCA 13 (59) 04 (100) 17 (65,3) 

BCE 15 (68) 04 (100) 19 (73) 

Cartilagem 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

CB 22 (100) 04 (100) 26 (100) 

CC 0 5 (22) 00 (00) 05 (19,2) 

CHG 10 (45) 02 (50) 12 (46,1) 

CHM 10 (45) 03 (75) 13 (50) 

CP 02 (9) 04 (100) 06 (23) 

CPa 02 (9) 04 (100) 06 (23) 

EN  20 (90) 03 (75) 23 (88,4) 

HEM 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

IVF 00 (00) 00 (00) 00  (00) 

ME 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

Osso 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

Osteóide 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

Rabdomioblastos 00 (00) 00 (00) 00 (00) 

 
 

 

AC: atipia celular 
BCA: bile intracanalicular 
BCE: bile intra-celular 
CB: canalículo biliar 
CC: células claras 
CHG: corpúsculo hialino 
globular 
 

CHM:corpúsculo hialino de 
Mallory 
CP: células pelomórficas 
CPa: corpúsculos pálidos 
EN: êmbolos neoplásicos 
HBF: hepatoblastoma fetal 
HBE: hepatoblastoma 
embrionário 
 

HBIPC: hepatoblastoma 
indiferenciado de pequenas 
células 
HBT: hepatoblastoma todos 
HEM: hematopoese extramedular 
IVF: inclusão em vidro fosco 
ME: metaplasia escamosa 
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4 – Estudo imuno-histoquímico 

 

4.1 – Hepatoblastoma 

 

Citoqueratina AE1/AE3 

 

Todas as 27 áreas fetais, foram positivas para a CK AE1/AE3 (FIG. 6 A, B, 

C).  As 17 áreas embrionárias, do mesmo modo que as fetais, também  expressaram 

a CK AE1/AE3 (FIG. 6 D e E).  No hepatoblastoma Iindiferenciado de pequenas 

células as células neoplásicas também apresentaram imuno-reação positiva a CK 

AE1/AE3 (FIG. 6 F). 

 

Vimentina 

 

As células neoplásicas epiteliais fetais, nas 27 áreas estudadas, não 

exibiram expressão para a vimentina e apresentaram reação positiva nas células 

mesenquimais do arcabouço fibrovascular de sustentação (FIG. 7 A).  Ao contrário 

das células fetais, as células embrionárias, nas 17 áreas estudadas, apresentaram 

expressão para a vimentina (FIG. 7  B  - E). No hepatoblastoma indiferenciado de 

pequenas células  foi notado expressão para a vimentina (FIG. 7 F). 
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FIGURA 6: Expressão do hepatoblastoma a CK AE1/AE3, a qual se cora de castanho. A) e B) 

Hepatoblastoma  fetal com células positivas para o AE1/AE3 (x200);  C) Hepatoblastoma fetal 

com células positivas para o AE1/AE3, entremeado por células da hematopoese extra-medular 

(x200); D) Hepatoblastoma embrionário (região lateral superior direita da figura) com expressão 

mais intensa do que a área fetal (região inferior esquerda) (x200); E)  Hepatoblastoma 

embrionário no centro da figura, expressando mais intensamente a proteína, do que as células 

fetais, ao redor ;F) Hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células positivo para a CK 

AE1/AE3 (x400). 
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FIGURA 7: Expressão do hepatoblastoma para a vimentina, a qual se cora de castanho. A) 

Hepatoblastoma fetal com células do estroma fibrovascular de sustentação positivas (x400); B) 

Hepatoblastoma embrionário positivo para a vimentina (á esquerda da figura), e células fetais 

negativas, e com estroma positivo a direita (x400); C) Hepatoblastoma fetal negativo para vimentina, 

com ninhos de células embrionárias positivas (x200); D) Detalhe da figura C (x400); E) 

Hepatoblastoma embrionário no centro da figura, com células expressando a vimentina, e ao redor 

hepatoblastoma fetal com células negativas e estroma positivo; F) Do lado esquerdo da figura, 

hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células com intensa expressão para a  vimentina, e com 

hepatócitos negativos à direita (x400). 
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Antígeno de membrana epitelial  

 

O EMA foi negativo nas células fetais, entretanto, as células pré-cursoras 

mielóides exibiram reação positiva (FIG. 8 A). Nos hepatoblastomas embrionários,   

observou-se   expressão   focal   para   EMA   em todas as áreas de metaplasia 

escamosa (FIG. 8 B). O único caso de hepatoblastoma indiferenciado de pequenas 

células foi positivo para EMA (FIG. 8 C). 

 

Citoqueratina 7 

 

A CK 7 foi negativa nas células dos hepatoblastomas fetal, embrionário e 

indiferenciado de pequenas células (FIG. 8 D). 

 

Citoqueratina 19 

  

Das 27 áreas fetais, apenas duas foram positivas para a CK 19. Nas 17 

áreas embrionárias, as células apresentaram positividade em quatro casos (FIG. 8 E). 

O hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células foi positivo para a CK19 (FIG. 

8 F). 
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FIGURA 8: A) Hepatoblastoma fetal com células mielóides positivas para o EMA (x200);  B) 

Hepatoblastoma  embrionário com área de metaplasia escamosa positiva para o EMA (200); C) 

Hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células com positividade para o EMA na membrana 

citoplasmática e no citoplasma (x200); D) Hepatoblastoma fetal negativo para a CK7, com epitélio dos 

ductulos biliares positivos; E) Hepatoblastoma embrionário positivo para a CK19; F) Hepatoblastoma 

indiferenciado de pequenas células positivas para a CK19 (x200).  
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4.2 – Hepatocarcinoma  

 

Citoqueratina AE1/AE3 

 

Todos os 22 casos de hepatocarcinoma e os quatro casos da variante 

fibrolamelar exibiram expressão para a CK  AE1/AE3 (FIG. 9 A - D).  

 

Vimentina 

 

As células epiteliais neoplásicas dos 22 hepatocarcinomas e dos quatro 

hepatocarcinomas fibrolamelares foram negativas para a vimentina. Entretanto, as 

células mesenquimais foram positivas no arcabouço fibrovascular (FIG. 9 E e F).  

 

Antígeno de membrana epitelial 

 

Dos 22 casos de hepatocarcinoma, foi encontrado expressão para EMA em 

13. Todos os quatro casos de hepatocarcinoma da variante fibrolamelar foram 

positivos para o EMA (FIG 10 A e B). 

 

Citoqueratina 7 

 

Dos 22 casos de hepatocarcinoma, sete foram positivos para a CK7. Os quatro casos 

de hepatocarcinoma  fibrolamelar foram positivos para o CK7 (FIG. 10 C e D) 
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Citoqueratina 19 

 

Três casos, dentre 22 de hepatocarcinoma (14%), foram positivos para a 

CK19 e os quatro de hepatocarcinoma fibrolamelar foram negativos (FIG 10 E). 

 

Os resultados dos achados imuno-histoquímicos estão resumidos na tabela 

9. 

 

 

TABELA 9: Resultados do estudo imuno-histoquímico n as 45 áreas de  

                    hepatoblastomas  e nos 26 casos  de hepatocarcinomas 

 HBF (%) 

(n = 27) 

HBE (%) 

(n = 17) 

HBIPC (%) 

(n = 1) 

HC  (%) 

(n = 22) 

HCF (%) 

(n = 4) 

AE1/AE3 27/27 (100) 17/17 (100) 1/1 (100) 22/22 (100) 4/4 (100) 

Vimentina Negativo 17/17 (100) 1/1 (100) Negativo Negativo 

EMA Negativo  5/17 (29)  1/1 (100) 13/22 (59)  3/4 (75)  

CK 7 Negativo Negativo Negativo 7/22 (31) 4/4 (100) 

CK 19 Negativo 4/17 (24) 1/1 (100) 3/22 (14) Negativo 

HBF: Hepatoblastoma fetal; HBE: Hepatoblastoma embrionário: HBIPC: Hepatoblastoma 

indiferenciado de pequenas células; HC: Hepatocarcinoma; HCF: Hepatocarcinoma fibrolamelar  
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FIGURA 9: A, B e C) Hepatocarcinoma com células positivas para a  CK AE1/AE3 (x200); D) 

Hepatocarcinoma com célula pleomórfica e multinucleada positiva para a CK AE1/AE3 (400); E) 

Hepatocarcinoma com células neoplásicas negativas para a vimentina e células do estroma 

positivas (200); F) Hepatocarcinoma fibrolamelar com células negativas para a vimentina, e com 

células do estroma positivo (x400). 
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FIGURA 10: A) Hepatocarcinoma com células neoplásicas positivas para o EMA (x400); B) 

Hepatocarcinoma fibrolamelar positivo para o EMA (x400); C) HC apresentando expressão para 

o EMA com padrão ductular (x400)  e D) HC com expressão citoplasmática ao EMA (x400); E) 

Hepatocarcinoma positivo para a CK19 (x200). 
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5 - Análise estatística 

 

Os resultados estatísticos da distribuição de freqüências quanto aos 

aspectos microscópicos dos grupos 1 (Hepatoblastoma) e 2 (Hepatocarcinoma) foram 

verificados através do teste não-paramétrico de ҳ2 (qui-quadrado). 

 

Verificamos uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos 1 

(Hepatoblastoma) e 2 (Hepatocarcinoma) com relação as variáveis atipia celular (ҳ2 = 

21,76; p = 0,000), bile intra-canalicular (ҳ2 = 22,70; p = 0,000), bile intra-celular (ҳ2 = 

33,99; p = 0,000), canalículo biliar (ҳ2 = 28,32; p = 0,000), corpúsculos hialinos de 

Mallory (ҳ2 = 27,54; p = 0,000), corpúsculos hialinos globulares (ҳ2 = 24,99; p = 

0,000), células pleomórficas (ҳ2 = 11,34; p = 0,000), corpúsculos pálidos (ҳ2 = 11,34; p 

= 0,000) e êmbolos neoplásicos (ҳ2 = 35,90; p = 0,000), como mostra o teste de ҳ2, 

com uma  distribuição de freqüências positiva mais elevada no grupo 2 

(Hepatocarcinoma) em relação ao grupo 1 (Hepatoblastoma).  

 

Verificamos uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos 1 

(Hepatoblastoma) e 2 (Hepatocarcinoma), com relação as variáveis hematopoese 

extra-medular (ҳ2 = 14,99; p = 0,000) e osteóide (ҳ2 = 8,34; p = 0,003) como mostra o 

teste de ҳ2, com uma  distribuição de freqüências positiva mais elevada no grupo 1 

(Hepatoblastoma) em relação ao grupo 2 (Hepatocarcinoma).  
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A distribuição de freqüências à presença de células claras (ҳ2 = 0,09; p = 

0,766), de metaplasia escamosa (ҳ2 = 2,45 ;p = 0,117) e de osso (ҳ2 = 5,95;p = 0,146)  

nos grupos 1 e 2 não se mostrou estatisticamente significativa. 

 

A distribuição de freqüências quanto à presença de cartilagem, inclusão em 

vidro fosco e rabdomioblastos não pôde calculado. 

 

Os resultados estatísticos da distribuição de freqüências quanto aos 

aspectos imuno-histoquímicos dos grupos 1 (Hepatoblastoma) e 2 

(Hepatocarcinoma), pelo teste não-paramétrico de X2 (qui-quadrado) e sua 

significância revelaram uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos 1 

(Hepatoblastoma) e 2 (Hepatocarcinoma), com relação à presença de positividade 

das células neoplásicas ao EMA (ҳ2 = 17,91; p = 0,000) e ao CK7 (ҳ2 = 22,53 ; p = 

0,003) como mostra o teste de ҳ2, com uma  distribuição de freqüências positiva mais 

elevada no grupo 2 (Hepatoblastoma) em relação ao grupo 1 (Hepatoblastoma).  

 

A distribuição de freqüências quanto à positividade das células neoplásicas 

para a vimentina dos grupos 1 (Hepatoblastoma) e 2 (Hepatocarcinoma) foi 

significativo pelo teste de ҳ2 (X2 = 13,93; p=0.000) com uma distribuição de 

frequência positiva mais elevada no grupo 1 (Hepatoblastoma) em relação ao grupo 2 

(Hepatocarcinoma). 
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A distribuição de freqüências quanto a positividade das células neoplásicas 

para a CK AE1/AE3 dos grupos 1 (Hepatoblastoma) e  2 (Hepatocarcinoma) não 

pode ser calculado, e a CK 19 não foi significativo. 

 

Os resultados resumidos do teste não-paramétrico de X2 (qui-quadrado) e 

sua significância quanto aos aspectos microscópicos e imuno-histoquímicos dos 

grupos 1 (Hepatoblastoma)  e 2 (Hepatocarcinoma) podem ser visto na tabela 10 e 

11, respectivamente. 
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Tabela 10 - Teste não-paramétrico de   X 2 (qui-quadrado)   e    significância 
                   estatística quanto  aos aspectos  microscópicos dos grupos 1 (HB) 
                   e 2 (HC) 

Aspectos 
microscópicos 

Teste de ҳ2 

(qui-quadrado) 
Significância 

estatística 

Grupo com maior  

freqüência 

AC 21,76 (p=0,000)** HC 

BCA 22,70 (p=0,000)** HC 

BCE 33,99 (p=0,000)** HC 

Cartilagem (-) (-) (-) 

CB 28,32 (p=0,000)** HC 

CC 0,09 (p=0,766)n.s - 

CHG 24,99 (p=0,000)** HC 

CHM  27,54 (p=0,000)** HC 

CP 11,34 (p=0,000)** HC 

CPa 11,34 (p=0,000)** HC 

EN  35,90 (p=0,000)** HC 

HEM 14,99 (p=0,000)** HB 

IVF (-) (-) (-) 

ME 2,45 (p=0,117)n.s - 

Osso 5,95 (p=0,146)n.s - 

Osteóide  8,34 (p=0,003)** HB 

Rabdomioblastos (-) (-) (-) 

 

 

AC: atipia celular 
BCA: bile intra-canalicular 
BCE: bile intra-celular 
CB: canalículo biliar 
CC: células claras 
n.s.: não significativo 

CHG: corpúsculo hialino 
globular 
CHM: corpúsculo hialino de 
Mallory 
CP: células pleomórficas 
CPa: corpúsculos pálidos  
**: significativo ao nível de 1% 
HB: hepatoblastoma 

EN: êmbolos neoplásicos 
HEM: hematopoese 
extramedular 
IVF: inclusão em vidro fosco 
ME: metaplasia escamosa 
(-): não avaliável 
HC: hepatocarcinoma 
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Tabela 11 - Teste não-paramétrico de X 2 (qui-quadrado) e significância quanto 

                    aos aspectos imuno-histoquímico  dos grupos 1 (Hepatoblastoma)  

                    e  2 (Hepatocarcinoma)   

Aspectos  

imuno-histoquímicos 

Teste de X2 

(qui-quadrado) 

Significância Grupo com maior 

freqüência 

AE1/AE3 (-) (-) (-) 

Vimentina 13,93 (P=0.000)** HB 

EMA 17,91 (P=0.000)** HC 

CK 7 22,53 (P=0.000)** HC 

CK 19 0,01 (P=0.956)n.s - 

(-) : não pode ser avaliado; n.s.: não significativo; ** significativo ao nível de 1% 

HB: hepatoblastoma; HC: hepatocarcinoma 
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VI - DISCUSSÃO  

 

O hepatoblastoma e o hepatocarcinoma podem apresentar manifestações 

clínicas, exames de imagem e achados laboratoriais similares, porém apresentam 

prognósticos diferentes. Como o diagnóstico determinante é o anatomopatológico, 

torna-se fundamental que ele seja o mais preciso possível (SCHNATER, 2005). 

 

No nosso estudo, os aspectos macroscópicos não mostraram 

características próprias que possibilitassem o diagnóstico diferencial entre essas duas 

neoplasias. 

 

Os hepatoblastomas e os hepatocarcinomas podem apresentar 

características microscópicas semelhantes o que pode dificultar o diagnóstico 

diferencial entre essas duas neoplasias, sobretudo quando o material para estudo é 

proveniente de biópsia por agulha, devido à exigüidade da amostra (GONZALEZ-

CRUSSI, 1982; HAAS, 1989; WEINBERG & FINEGOLD, 1983).  
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São poucos os trabalhos que comparam os hepatoblastomas com os 

hepatocarcinomas (BUENDIA, 2002; CHAN, 2002; EXELBY, 1975; HORIE, 1979; 

ISAHK & GLUNZ, 1967; ITO & JOHNSON, 1969; O’BRIEN, 1989; SCHIODT, 1970). 

Dentre esses, apenas os de Ishak & Glunz (1967), e o de Ito & Jonhson (1969) 

compararam os aspectos microscópicos. 

 

Nos nossos resultados observamos algumas diferenças entre essas duas 

neoplasias como a presença predominante de osteóide e de hematopoese extra-

medular nos hepatoblastomas e, de atipias celulares, células pleomórficas, êmbolos 

neoplásicos, bile, canalículos biliares e inclusões citoplasmáticas nos 

hepatocarcinomas. 

 

Nos nossos casos, atipias celulares foram observadas com maior 

freqüência nos hepatocarcinomas quando comparados aos hepatoblastomas. Células 

pleomórficas ocorreram apenas nos hepatocarcinomas. Embolia neoplásica foi 

registrada na quase totalidade dos casos de hepatocarcinoma. Essas características 

microscópicas, analisadas estatisticamente, mostraram uma diferença significativa, 

com frequência aumentada, nos hepatocarcinomas. 

 

Kumar et al (2005) consideram que atipia celular, pleomorfismo celular e 

embolia neoplásica estão relacionados com comportamento agressivo das neoplasias 

malignas. No nosso trabalho, essas características foram vistas com maior frequência 

nos hepatocarcinomas do que nos hepatoblastomas. Ishak & Glunz (1967) 
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concluíram, no seu trabalho, que a presença de atipia celular, favorece o diagnóstico 

de hepatocarcinoma. Edmondson & Steiner (1954) afirmam que atipia celular, 

pleomorfismo celular e embolia neoplásica são características dos hepatocarcinomas 

e são encontradas em graus e quntidades variáveis. Nos hepatoblastomas a 

presença de pleomorfismo celular não é observada, e a atipia celular apesar de não 

ser uma característica comum, pode ser identificada nos hepatoblastomas 

embrionários e macrotrabeculares (GONZALEZ-CRUSSI, 1982).  

 

Bile e canalículos biliares são indicadores de histogênese hepatocitária, e 

podem ser encontrados nos hepatoblastomas e nos hepatocarcinomas (ISHAK, 1967, 

2001). No nosso estudo, bile intra-canalicular e intra-celular foram observadas com 

maior frequência nos hepatocarcinomas do que nos hepatoblastoma. Canalículos 

biliares foram encontrados na totalidade dos casos de hepatocarcinomas Na análise 

estatística, a comparação da distribuição das frequências de bile intra-canalicular, bile 

intra-celular e canalículos biliares entre os hepatoblastomas e os hepatocarcinomas, 

mostrou-se significativa e maior nos hepatocarcinomas. 

 

As inclusões citoplasmáticas são causadas pelo acúmulo de substâncias no 

citoplasma e as mais comumente observadas nas neoplasias hepatocitárias são os 

corpúsculos hialinos globulares, os corpúsculos hialinos de Mallory e os corpúsculos 

pálidos. Nos nossos casos, essas inclusões citoplasmáticas foram encontradas 

apenas nos hepatocarcinomas. Esses resultados indicaram uma diferença 
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estatisticamente significativa quando se comparou a distribuição das freqüências 

dessas caracterísicas entre essas duas neoplasias, que foram mais freqüentes nos 

hepatocarcinomas.  Nossos achados correspondem aos registrados por Ishak & 

Glunz (2001). Os mesmos autores não identificaram inclusões citoplasmáticas no 

hepatoblastomas (1967). 

 

A hematopoese extra-medular é uma característica microscópica dos 

hepatoblastomas e foi encontrada na metade das áreas de hepatoblastoma 

investigadas. A hematopoese extramedular, segundo Ishak & Glunz (2001), pode ser 

observada nos hepatocarcinomas, porém ela não foi notada nos nossos casos. 

Nossos resultados indicaram uma diferença significativa, na análise estatística 

quando comparamos à distribuição da freqüência da hematopoese extra-medular 

entre os hepatoblastomas e os hepatocarcinomas, que se mostrou aumentada nos 

hepatoblastomas. 

 

Células metaplásicas e heterólogas, representadas por cartilagem, 

osteóide, osso, metaplasia escamosa e rabdomioblastos podem estar presentes nos 

hepatoblastomas em quantidade variável (GONZALEZ-CRUSSI, 1982; ISHAK & 

GLUNZ, 1967; KASAI & WATANABE 1970; WEINBERG & FINEGOLD, 1983). Nos 

hepatocarcinomas esses tipos celulares são pouco observados (EDMOND SON, 

1954; KUWANO, 1984). Nos nossos casos de hepatoblastoma, registramos a 

presença de metaplasia escamosa, osso, osteóide e não observamos cartilagem e 

rabdomioblastos. Nos casos de hepatocarcinoma não encontramos células 
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metaplásicas ou heterólogas. A comparação entre a ocorrência de osteóide nos 

hepatoblastomas e nos hepatocarcinomas foi estatisticamente significativa, sendo 

maior nos hepatoblastomas. 

 

Há poucos relatos na literatura comparando o perfil imuno-histoquímico dos 

hepatoblastomas com dos hepatocarcinomas (SCHMIDT, 1985; O’BRIEN, 1989). A 

carência de publicações sobre o assunto, se deve, provavelmente,  a esse problema 

ser incomum na rotina diagnóstica em patologia cirúrgica. Schmidt et al (1985), 

examinaram os aspectos morfológicos e a expressão para a AFP e para o antígeno 

HBs em 24 hepatoblastomas e 14 hepatocarcinomas e observaram as suas 

expressões em um maior número de casos de hepatoblastomas. O’ Brien et al (1989) 

estudaram o perfil imuno-histoquímico de seis hepatoblastomas e dois 

hepatocarcinomas com 13 anticorpos e concluíram que o único anticorpo com 

expressão diferente entre essas duas neoplasias foi o antígeno de superfície para o 

vírus da hepatite B, encontrado apenas nos hepatocarcinomas.  

 

A citoqueratina AE1/AE3 é um anticorpo usado habitualmente na rotina 

diagnóstica, sendo formada pela combinação dos clones AE1 e AE3, os quais 

detectam CK de alto e baixo peso molecular. Apesar de ser considerada uma 

pancitoqueratina, não estão presentes na sua composição as CK 17 e 18. Como a CK 

18 é uma proteína que caracteristicamente se expressa nas neoplasias 

hepatocitárias, juntamente com a CK8, a citoqueratina AE1/AE3 é comumente 
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negativa ou fracamente positiva nas neoplasias primárias do hepatócito (MILLER, 

2003). 

 

Nos hepatoblastomas a CK AE1/AE3 é observada nas suas células 

epiteliais. Todos os 19 casos de hepatoblastomas estudados por Abedoza et al 

(1987) foram positivos para a CK AE1/AE3, incluindo as 17 áreas fetais, as dez 

embrionárias e as duas indiferenciadas de pequenas células. Em 29 casos de 

hepatoblastoma, estudados por Cajaíba et al (2006), 20 das 26 áreas fetais (77%), e 

as 12 embrionárias (100%), expressaram essa proteína, tendo sido observado uma 

maior intensidade da expressão nas áreas embrionárias. O mesmo resultado foi 

encontrado nos nossos casos de hepatoblastoma. Tanto as áreas fetais quanto as 

embrionárias foram positivas para AE1/AE3. Notou-se, ainda, intensidade de 

expressão maior nas células embrionárias e indiferenciadas e menor nas fetais. 

Resultados semelhantes foram observados por Abedoza et al (1987) e Cajaíba et al 

(2006).  

 

Nos hepatocarcinomas, a expressão da CK AE1/AE3 variou de negativa a 

focalmente positiva, nos vários trabalhos consultados (KAKIZOE, 1987; LAI, 1989; 

LAU, 2002). No trabalho de Wu et al (1996), os autores encontraram expressão fraca 

da CK AE1/AE3 em 83 dos 290 casos de hepatocarcinoma estudados (29%).  

Christensen et al (1989) observaram que apenas nove dos 59 casos de 

hepatocarcinoma analisados apresentaram positividade fraca e focal para CK 

AE1/AE3. 
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No nosso trabalho, diferentemente do encontrado na literatura, registramos 

positividade das células neoplásicas para a CK AE1/AE3 nos 26 casos de 

hepatocarcinoma (quatro fibrolamelares).  

 

Nossos achados não correspondem ao descrito por outros autores, cujos 

resultados mostram que a maioria dos hepatocarcinomas foram negativos ou 

focalmente positivos para a CK AE1/AE3 (CHRISTENSEN, 1989; KAKIZOE, 1987; 

LAI, 1989; LAU, 2002; WU, 1996). Os motivos dessa divergência podem estar 

relacionados ao emprego de anticorpos de diferentes procedências, a não 

uniformidade do sistema de detecção e métodos diversos de recuperação antigênica 

(BARRA, 2006). Observamos uma grande variação na metodologia da técnica de 

imuno-histoquímica, do sistema de detecção da reação (Complexo avidina-biotina, 

Envision system (DAKO), PAP modificado, LSBA) e na variedade e procedência dos 

anticorpos (DAKO, Pharmacia, Immunotech, Boehringer-Mannheim e Novocasta), nos 

vários artigos consultados. Esses fatores, provavelmente contribuíram para a 

variabilidade de resultados. No nosso trabalho foi usado o sistema de amplificação 

Novolink (Polymer Detection System - Novocastra), adequado para tecidos ricos em 

biotina, como o hepático, devido à reação cruzada que pode ocorrer com os outros 

sistemas.  

 

 Os corpúsculos hialinos de Mallory, presentes em dez hepatocarcinomas, 

foram positivos para a CK AE1/AE3. Essa positividade ocorreu  porque os 
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corpúsculos hialinos de Mallory representam citoqueratinas degeneradas do 

esqueleto celular. Ray (1987) também encontrou as mesmas características com a 

CK AE1/AE3 em corpúsculos hialinos de Mallory de fígados normais e com doença 

alcoólica. 

 

Durante a embriogênese a vimentina se expressa em vários tipos celulares, 

porém nas células maduras essa proteína se concentra em poucos. (AZUMI et al, 

1987).  

 

No hepatoblastoma fetal, a vimentina é negativa nas células epiteliais e 

positiva no estroma fibrovascular de sustentação. A expressão para a vimentina no 

estroma fibrovascular é esperada, pois as células mesenquimais são 

caracteristicamente positivas para a essa proteína. Nos 17 casos de hepatoblastomas 

fetais, descritos por Abedoza et al (1987), as células epiteliais foram negativas para a 

vimentina e as células do estroma fibrovascular foram positivas. O mesmo foi 

observado nos seis casos de estudados por Van Eyken et al (1990) e nos 26 por 

Cajaíba et al (2006). Nas 27 áreas de hepatoblastoma fetal dos nossos casos, nós 

observamos os mesmos aspectos registrados por esses autores, células epiteliais 

negativas e estroma fibrovascular positivo.  

 

Diferente das células fetais, as embrionárias apresentam expressão para a 

vimentina, como foi observado nos dez casos estudados por Abedoza et al (1987), 

nos seis casos de Van Eyken et al (1990) e nos 12 casos relatados Cajaíba et al 
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(2006).  As 17 áreas embrionárias do nosso estudo também apresentaram intensa 

expressão para a vimentina. 

 

Na nossa única área do hepatoblastoma indiferenciado de pequenas 

células, foi notada expressão intensa para a vimentina, o que também foi observado 

por  Abedoza et al (1987). 

 

A diferença de expressão para a vimentina nos diferentes padrões 

histológicos dos hepatoblastomas,  refletiria os vários níveis de maturação celular 

proposta por Abedoza et al (1987), onde as células mais imaturas e indiferenciadas 

dariam origem  a células embrionárias que originariam as fetais. 

 

A expressão para a vimentina no hepatocarcinoma é pouco frequente, 

segundo vários trabalhos consultados (AZUMI et al, 1987; BRUMM et al, 1989; 

GAFFEY et al, 1992; HURLIMANN & & GARDIOL, 1991; MAEDA et al, 1996). Os 

mesmos resultados foram encontrados no nosso trabalho, onde todos os casos de 

hepatocarcinoma, inclusive da variante fibrolamelar, foram negativos para a vimentina 

só sendo encontrado expressão nas células do arcabouço fibrovascular. 

 

Sendo a vimentina negativa no hepatoblastoma fetal e no hepatocarcinoma, 

ela não é um marcador útil para o diagnóstico diferencial entre essas neoplasias. 

Porém, nos casos de diagnóstico diferencial entre hepatoblastoma embrionário e 

hepatocarcioma, ela é útil, pois é positiva no primeiro e negativa no segundo. 
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Outra utilidade da vimentina é diferenciar as áreas fetais das embrionárias, 

nos hepatoblastomas ressecados após tratamento com quimioterapia, pelo fato do 

prognóstico ser considerado pior nos tumores com predomínio do componente 

embrionário (HEIFTEZ et al, 1997). 

 

Na análise estatística a comparação da distribuição das freqüências da 

expressão para a vimentina entre os hepatoblastomas e os hepatocarcinomas foi 

estatisticamente significativa, sendo maior para os primeiros. 

 

Há poucos relatos na literatura sobre a expressão para o EMA nos 

hepatoblastomas. Abedoza et al (1987) observaram nos seus 19 casos estudados, 

expressão de padrão ductal em apenas um caso de hepatoblastoma embrionário. 

O’Brien et al (1989) observaram positividade para EMA nos seis hepatoblastomas 

analisados. No nosso trabalho foi encontrada expressão para EMA em apenas uma 

das 17 áreas embrionárias e em quatro de metaplasia escamosa. A expressão para o 

EMA nas áreas de metaplasia escamosa é um achado que também foi observado por 

Niimi et al (1987). 

 

Em nosso trabalho, as células mielóides da hematopoese extra-medular 

foram positivas para o EMA, fato observado nas células linfóides. O EMA  pode ser 

usado junto com o DD45 (LCA) para confirmar a histogênese linfóide de uma 

neoplasia (GOLDSTEIN & BOSLER, 2006). 
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Nos hepatocarcinomas, a expressão para EMA é variável. Gaffey et al, 

encontraram positividade para EMA em sete dos seus 33 casos (21%), Christensen et 

al (1989) em 25 dos seu 62 casos (62%) e Tsuji (1989) em sete dos 30 (23%). Em 

nosso estudo, a expressão para EMA foi encontrada em mais da metade dos casos 

de hepatocarcinoma. 

 

Os nossos resultados indicam uma diferença significativa na análise 

estatística quando foram comparadas as freqüências da expressão do EMA entre os 

hepatoblastomas e os hepatocarcinomas, sendo maior nos hepatocarcinomas. 

 

A CK 7 pode ser encontrada nos hepatoblastomas. Van Eyken et al (1990) 

encontraram positividade focal para a CK 7 em dois dos seus seis casos de 

hepatoblastoma (33%).  No nosso estudo, as áreas de hepatoblastoma fetal, 

embrionário e indiferenciado de pequenas células, não apresentaram expressão para 

a CK 7. O  mesmo resultado foi registrado por Cajaíba et al (2006).   

 

No hepatocarcinoma a positividade para a CK 7 varia muito, segundo as 

várias publicações. Dos 19 casos de hepatocarcinoma analisados por Fisher et al  

(1987), todos foram negativos para a CK 7.  Van Eyken et al (1988) encontraram 

apenas dois casos positivos entre os 34 casos estudados (6%). Lau et al (2002) e 

Chu (2002), porém, encontraram expressão para a CK 7 em um maior número de 

casos, nove de 42 casos (21%) e em 18 de 69 casos (26%), respectivamente. A 
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variante fibrolamelar do hepatocarcinoma é, freqüentemente, positiva para a CK7  

(VAN EYKEN, 1990). 

 

No nosso estudo, um terço dos hepatocarcinomas e todos os 

hepatocarcinomas fibrolamelares foram  positivos para o CK 7, resultados 

semelhantes aos da literatura. 

 

 No estudo estatístico, os resultados mostraram uma diferença significativa 

na comparação das freqüências da expressão da CK 7 entre os hepatoblastomas e 

os hepatocarcinomas, estando aumentado nos  hepatocarcinomas. 

 

Nos hepatoblastomas a expressão da CK 19 foi positiva nas áreas fetais e 

embrionárias nos seis casos de Van Eyken et al (1990) e nos sete de Ruck et al 

(1996). Cajaíba et al (2006) notaram a expressão da CK 19 em 16 das 24 áreas fetais 

(67%) e em todas as nove áreas embrionárias (100%). Os nossos resultados foram 

diferentes, pois as áreas fetais foram negativas para o CK19 e um quarto das áreas 

embrionária foi positiva. O hepatoblastoma indiferenciado de pequenas células foi 

positivo para a CK19. 

 

A CK 19 pode ser focalmente positiva nos hepatocarcinomas (BALATON, 

1988; FISCHER, 1987; GAFEY, 1992; LAU, 2002; MAEDA, 1996) principalmente nos 

tumores de alto grau (VAN EYKEN, 1991, 1988).  Os nossos resultados foram 

semelhantes aos da literatura onde encontramos poucos hepatocarcinomas positivos 
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e quatro fibrolamelares negativos para a CK 19. 

 

Na análise estatística, a comparação da distribuição das freqüências da 

expressão da CK 19 não foi estatisticamente significativa.. 

 

Após o estudo morfológico e imuno-histoquímico, a partir do qual buscamos 

novos critérios para o diagnóstico diferencial  entre o hepatoblastoma e 

hepatocarcinoma, acreditamos que a valorização dos aspectos microscópicos 

continua sendo prioritária no diagnóstico diferencial entre essas neoplasias, uma vez 

que a imuno-histoquímica auxilia, mas contribui muito pouco para a solução desse 

problema. 
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VII - CONCLUSÕES 

 

1 - O estudo macroscópico não forneceu subsídios para o diagnóstico diferencial 

entre os hepatoblastoma e os hepatocarcinomas; 

 

2 - A presença de pleomorfismo celular e de inclusões citoplasmáticas nos 

hepatocarcinomas, possibilitam o diagnóstico diferencial, sob o ponto de vista 

histológico com os hepatoblastomas; 

 

3 - O diagnóstico diferencial, sob o ponto de vista microscópico, entre o 

hepatoblastoma e o hepatocarcinoma é baseado na presença de hematopoese 

extramedular e de elementos heterólogos, presentes nos hepatoblastoma e ausentes 

nos hepatocarcinomas; 

 

4 - Atipias celulares, embolia neoplásica, canalículo biliar e bile, constituem achados 

microscópicos mais freqüentes nos hepatocarcinomas do que nos hepatoblastomas; 

 



 

 

119 

5 - O hepatoblastoma embrionário apresenta imuno-reação para a vimentina e 

permite o diagnóstico diferencial com o padrão fetal; 

 

6 - O hepatoblastoma embrionário apresenta imuno-reação para a vimentina e 

possibilita o diagnóstico diferencial com o hepatocarcinoma; 

 

7 - A positividade para o EMA e CK7 favorecem o diagnóstico de hepatocarcinoma. 
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