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INTRODUÇÃO

O

s tumores do fígado são muito comuns (ocorrem em 9% da população), mas
felizmente a maioria é benigna, assintomática e constitui achado de exame de
imagem. Entretanto, os tumores malignos são graves e estão aumentando em
incidência. Apesar de sua elevada mortalidade pelo diagnóstico tardio, a taxa de cura
é elevada quando o diagnóstico é estabelecido precocemente.
Os tumores hepáticos são divididos em benignos e malignos. Os tumores benignos mais comuns são o hemangioma, o adenoma e a hiperplasia nodular focal. A
neoplasia maligna mais frequente é o hepatocarcinoma, seguido do colangiocarcinoma12,26-30. Com o uso rotineiro de exames de imagem abdominais, os tumores hepáticos benignos estão sendo identificados com maior frequência. Estes tumores ocorrem
em cerca de 9% da população. A diferenciação entre tumores benignos e malignos é
essencial e geralmente pode ser feita com segurança com base nos dados clínicos e
de exames de imagem27,35,37. A biópsia hepática é raramente necessária para diferenciar tumores benignos de malignos. Sua principal utilização na avaliação de nódulos
atualmente é na avaliação de lesões entre 1e 2 cm encontradas em pacientes com
hepatopatia crônica28.

INCIDÊNCIA E MORTALIDADE DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Em 2012, a Organização Mundial da Saúde divulgou as últimas estimativas
mundiais sobre os diferentes tipos de câncer. O carcinoma hepatocelular (CHC) ou
hepatocarcinoma vem aumentando em importância pela sua elevada incidência e
mortalidade. O CHC é 5º câncer em incidência e o 2º mais comum em número de
mortes no mundo (Figura 1)9. O câncer responsável pelo maior número de mortes
anualmente no mundo é o de pulmão, com aproximadamente 1,6 milhões de mortes
(19,4%), seguido em segundo lugar pelo câncer de fígado, responsável por mais de
800 mil mortes (9,1%)9.
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Figura 1. Taxas de incidência e mortalidade de câncer/100 mil pessoas em todas as regiões do mundo – adaptado de GLOBOCAN 2012 WHO9.

Até poucos anos, a quase totalidade dos CHCs era diagnosticada tardiamente,
quando a possibilidade de ressecção (até então a única opção terapêutica) era possível em menos de 30% dos pacientes e a taxa de sobrevida em 5 anos para todos
os estágios era de somente 5%. Entretanto, nas duas últimas décadas ocorreram
avanços importantes no diagnóstico e tratamento do CHC, que permitiram aumentar
significativamente tanto a taxa de diagnóstico precoce como a cura desta neoplasia
maligna19-32. Até 1990, < 5% dos CHC diagnosticados tinham menos do que 2 cm de
diâmetro17,18. Entretanto, em países como o Japão, 1/3 dos CHC diagnosticados atualmente apresentam < 2 cm de diâmetro.
Outro fator importante para a orientação diagnóstica e terapêutica do CHC foi
a melhora do conhecimento do comportamento biológico e a evolução desta neoplasia. Ficou caracterizado que 95% dos CHCs ocorrem em pacientes com hepatopatia
crônica ou cirrose hepática de qualquer etiologia, sendo as principais: hepatopatia
crônica pelo vírus da hepatite B ou C, alcoólica, esteatohepatite e doenças metabólicas hereditárias, como hemocromatose e deficiência de alfa-1 antitripsina41-43. Somente 5% dos pacientes com CHC não apresentam hepatopatia crônica. Na fase inicial,
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que dura muitos anos, o CHC pode ser tratado com sucesso, com alta possibilidade
de cura. Entretanto, após apresentar invasão vascular, a possibilidade de cura é muito
reduzida. A invasão vascular é proporcional ao tamanho do tumor.
Em apenas uma década, o carcinoma hepatocelular passou de uma neoplasia
quase sempre fatal para uma que pode ser prevenida, detectada precocemente e
tratada com elevada taxa de cura4,10,17,19.

DIAGNÓSTICO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Até 2000, o diagnóstico de CHC era estabelecido somente por exame anatomopatológico. Entretanto, um grupo de especialistas se reuniu em Barcelona, Espanha, em 2001 e estabeleceu pela primeira vez critérios não invasivos para o diagnóstico de CHC9,18. Estes critérios foram posteriormente modificados e serão apresentados
a seguir.
Tanto a Associação Americana para o Estudo das Doenças do Fígado como a
Associação Européia para o Estudo do Fígado estabeleceram diretrizes para o diagnóstico do CHC3,7. O diagnóstico deve ser baseado nos achados de biópsia hepática
ou de exames de imagem. A dosagem da alfa-fetoproteína, que fazia parte dos critérios iniciais, foi retirada posteriormente em revisões dos critérios devido à sensibilidade e especificidade inadequadas.

Exame Anatomopatológico

O exame histológico permanece o padrão ouro para o diagnóstico de CHC.
Entretanto, a obtenção de tecido do tumor por biópsia para exame anatomopatológico
pode ser associada com complicações importantes, como hemorragia, lesão da via
biliar e vísceras vizinhas e implante de células neoplásicas no trajeto da biópsia hepática. A taxa de implante tumoral é de cerca de 2,7%, com uma mediana de intervalo de
17 meses entre a biópsia e o diagnóstico do implante33.
Obtenção de material insuficiente ou obtenção da amostra de local inadequado
é frequente6,7,13. Além do mais, resultados falso-negativos não são incomuns na presença de lesões pequenas, principalmente em cirróticos. A sensibilidade da biópsia
hepática depende da localização e tamanho do nódulo e da experiência do patologista
e varia de 70% a 90%6,7,13.
A diferenciação entre hepatocarcinoma bem diferenciado e nódulos displásicos
é muito difícil6,11. Resultados falso-negativos de até 30% são frequentemente relatados6. Mesmo com imunohistoquímica do tecido obtido com glipican-3, glutamina
sintetase e proteína 70, a taxa de resultados falso-negativos permanece significativa3,6. Assim, uma biópsia negativa não permite excluir neoplasia maligna3. Resultados
falso-positivos também foram descritos em nódulos displásicos13.
O diagnóstico anatomopatológico de CHC é baseado nos critérios estabelecidos pelo Grupo de Consenso Internacional para Neoplasia Hepatocelular13. A biópsia
é recomendada para 1) nódulos identificados em pacientes não cirróticos; e 2) nóGastrão 2015
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dulos com exame de imagem inconclusivo ou atípico identificados em pacientes com
cirrose hepática. Os pacientes do segundo grupo que apresentam imagem tomográfica ou de ressonância característica de CHC não necessitam de biópsia hepática
(ver a seguir).

Exames de Imagem

A ultra-sonografia é o melhor exame para rastreamento dos pacientes com
hepatopatia crônica. Entretanto, ao contrário do paciente sem cirrose hepática (fígado sem fibrose e sem nódulos regenerativos), a sua precisão para caracterizar os
nódulos hepáticos em cirróticos não é adequada e a avaliação diagnóstica deve ser
complementada com TC e ou RM.
A tomografia com multidetector quadrifásica (arterial; portal; de equilíbrio; e tardia) e a ressonância magnética dinâmica com contraste são capazes de diagnosticar
CHC com elevada especificidade6,11. O achado característico de CHC é a presença
de nódulo hipervascular na fase arterial, com lavagem do contraste na fase portal ou
tardia (Figura 2).

Figura 2. Ressonância magnética de uma paciente com achados característicos de carcinoma hepatocelular.
A figura A evidencia a fase arterial em que o tumor é hipervascular e é preenchido rapidamente pelo material de contraste (seta). A quantidade de contraste é pequena no resto do parênquima nesta fase. A figura B
mostra a fase portal em que a quantidade de contraste é pequena no tumor (seta) e abundante no resto do
parênquima.

Apenas 1 exame de imagem (TC ou RM) com achado característico é necessário para o diagnóstico de CHC > 2cm. Com a maior experiência e a melhora na
qualidade dos equipamentos de imagem, a Associação Americana para o Estudo das
Doenças do Fígado estabeleceu na atualização das diretrizes de 2011 que apenas
um exame de imagem com achados característicos é suficiente para o diagnóstico de
CHC de 1 a 2 cm de diâmetro3.
A Associação Europeia para o Estudo do Fígado concordou com esta recomendação, desde que o centro médico que está realizando a avaliação do nódulo tenha
equipamentos de elevada qualidade e a equipe médica tenha grande experiência7.
Caso contrário, são necessários 2 tipos de exames de imagem (TC e RM) para estabelecer o diagnóstico de CHC de 1 a 2 cm7.
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Apesar da especificidade dos exames de imagem (TC e RM) ser elevada
(96,6%) para tumores entre 1 a 2 cm de diâmetro, a sensibilidade é baixa (30%)1,11.
Assim, os nódulos hepáticos com diâmetro entre 1 e 2 cm que não apresentam os
achados radiológicos característicos de CHC devem ser submetidos à biópsia hepática. O objetivo é estabelecer o diagnóstico precoce desta neoplasia, antes da invasão
vascular, que aumenta exponencialmente com o tamanho do tumor. O CHC dissemina-se principalmente através dos ramos venosos portais. A taxa de invasão microvascular aumenta proporcionalmente com o tamanho do tumor. Ela ocorre em 20% dos
tumores < 2 cm, 30-60% dos tumores de 2 a 5 cm e até 60-90% em tumores > 5 cm26.
Nódulos hepáticos displásicos devem ser seguidos, porque pelo menos 1/3 dessas
lesões tornam-se malignas2,36.
Devido à mínima possibilidade de invasão vascular, pacientes com nódulos <
1 cm devem ser submetidos à ultra-sonografia de controle em 3 meses. Se ocorrer
aumento de tamanho ou alterações das características ultra-sonográficas, o paciente
deve ser avaliado conforme o tamanho do nódulo, anteriormente descrito. Se não
ocorrerem modificações do nódulo, a ultra-sonografia deve ser repetida trimestralmente por 1 ano e após semestralmente como todos pacientes com cirrose ou hepatopatia crônica.
Assim, nos Estados Unidos e Europa aceita-se que o achado característico de
CHC em somente um exame de imagem (TC ou RM) é suficiente para estabelecer o
diagnóstico de CHC > 1cm. Uma avaliação mais conservadora com as duas técnicas
é recomendada para nódulos de 1 a 2 cm em serviços não especializados ou com
equipamentos que não sejam de elevada qualidade.
A ultra-sonografia com contraste (com micro-bolhas) foi retirada dos critérios
diagnósticos por apresentar diagnóstico falso-positivo em pacientes com colangiocarcinoma. O PET-CT não deve ser utilizado por apresentar baixa precisão para o
diagnóstico precoce de CHC30. O papel da arteriografia é controverso.
Os critérios diagnósticos de CHC por exames de imagem devem ser utilizados
somente para pacientes com cirrose hepática de qualquer etiologia e para pacientes
com hepatite crônica pelo vírus da hepatite B que adquiriram a infecção no período
perinatal ou com um período de evolução muito prolongado3,6.
Recentemente o grupo da Universidade de Barcelona avaliou se a incorporação de outros parâmetros de RM (determinação da presença de gordura e de cápsula
e a intensidade do sinal do nódulo) aos achados de contraste da RM anteriormente
descritos (vascularização e lavagem do contraste) melhoraria a precisão diagnóstica
de nódulos hepáticos de 5 a 20 mm encontrados em pacientes com cirrose hepática28.
Os dados do estudo comprovaram que a presença concomitante de cápsula e gordura
em um nódulo hepático em paciente com cirrose é indicativa do diagnóstico de CHC,
com especificidade de 100%. Entretanto, os nódulos que tinham ambas as características (cápsula e gordura) apresentavam também hipervascularização e lavagem
do contraste. Assim, os autores concluíram, que esses parâmetros adicionais não
aumentam a sensibilidade ou especificidade do diagnóstico de CHC28.
Um aspecto importante, salientado nas Diretrizes da Associação Européia
para o Estudo do Fígado, é que as recomendações mencionadas anteriormente foram
idealizadas para os serviços que dispõem de todos recursos diagnósticos e terapêutiGastrão 2015
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cos atuais. Os demais serviços devem adaptar as recomendações de acordo com os
regulamentos locais e ou a capacidade e disponibilidade de equipamento, estratégia
de custo/ benefício e capacitação da equipe local7.

LI-RADS

LIRADS é o acrônimo da expressão da língua inglesa liver imaging reporting
and data system. Trata-se de um sistema de terminologia e critérios padronizados
para interpretar e laudar exames de imagem do fígado. Este sistema tem o apoio do
Colégio Americano de Radiologia. No Brasil, vem sendo adotado por inúmeros radiologistas.
Este sistema é atualmente aplicado para tomografia e ressonância magnética
realizados com meios de contraste extracelular. Modificações estão sendo avaliadas
para incorporar dados obtidos com meio de contraste hepatobiliar. É classificado
em 5 categorias, de LR1 a LR5, refletindo a probabilidade de ser achado benigno ou
de ser CHC (Tabela 1). A interpretação é baseada na aparência da cápsula da lesão,
vascularização, lavagem do contraste, modificação do tamanho da lesão com o tempo
(intervalo de tempo entre diferentes exames), entre outros achados radiológicos.
Tabela 1. Classificação LI-RADS
LI-RADS

Significado

LR1

Definitivamente benigno

LR2

Provavelmente benigno

LR3

Probabilidade intermediária de CHC

LR4

Provavelmente CHC

LR5

Definitivamente CHC
LI-RADS= liver imaging reporting and data system.

DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DE NÓDULO HEPÁTICO EM CIRRÓTICOS

A figura 3 mostra o algoritmo diagnóstico para avaliação de nódulo hepático
em pacientes com cirrose hepática, conforme as diretrizes de 2011 da Associação
Americana para o Estudo das Doenças do Fígado3.
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Figura 3. Algoritmo diagnóstico para avaliação de nódulo hepático em pacientes com cirrose hepática, conforme as diretrizes da Associação Americana para o Estudo das Doenças do Fígado. TC= tomografia computadorizada; RM= ressonância magnética; HCC= carcinoma hepatocelular. (De: Bruix J, Sherman M3)

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR PARA
TRANSPLANTE HEPATICO NO BRASIL

No Brasil, o Ministério da Saúde publicou a Portaria Nº 2.600 de 21/10/2009
com os critérios para estabelecer o diagnóstico de carcinoma hepatocelular para inclusão em lista de espera para transplante hepático em situação especial. O paciente
que preencher qualquer um dos 4 critérios mostrados na Tabela 1 poderá ser listado
para transplante hepático em situação especial. Nesta situação, o paciente ficará com
MELD mínimo de 20. Caso o paciente não seja transplantado em 3 meses, sua pontuação passa automaticamente para MELD 24 e, em 6 (seis) meses, para MELD 29.
Além de preencher um dos critérios mencionados na Tabela 1, o carcinoma
hepatocelular tem que ser igual ou maior de 2 cm e esteja dentro dos critérios de
Milão (fígado com hepatopatia crônica ou cirrótico com nódulo único de até 5 cm ou
até 3 nódulos de até 3 cm de diâmetro cada e sem invasão vascular ou metástase) e
sem indicação de ressecção. Nódulos entre 1-2 cm não recebem pontuação adicional.
Gastrão 2015
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Tabela 1. Critérios para Estabelecer o Diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular para Inclusão em Lista de
Espera para Transplante Hepático em Situação Especial no Brasil (Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.600
de 21/10/2009)
•

Critério Radiológico Mostrando Hipervascularização Arterial
Dois dos seguintes exames de imagem evidenciando hipervascularização arterial do nódulo: ultrassonografia com Doppler ou com contraste por microbolhas, tomografia, ressonância magnética ou arteriografia

•

Critério Radiológico Mostrando Hipervascularização Arterial e Lavagem do Contraste
Um dos seguintes exames de imagem trifásico mostrando nódulo com hipervascularização arterial (fase
arterial) e lavagem do contraste na fase portal ou fase de equilíbrio (ultrassonografia com contraste por
microbolhas, tomografia ou ressonância magnética)

•

Critério Combinado
Alfafetoproteína >200 ng/mL + 1 exame de imagem com hipervascularização arterial

•

Critério Anatomopatológico
(biópsia do nódulo)

CONDUTA

O tratamento do CHC no paciente com hepatopatia crônica pode ser dividido
em curativo e paliativo (Tabela 2). A escolha do tratamento depende de vários aspectos,
sendo os principais: tamanho e número de nódulos, localização do nódulo (periférico ou
central), presença de hipertensão, grau de disfunção hepática e presença de co-morbidades e disponibilidade de tratamento em uma determinada cidade ou região.
Tabela 2. Tratamento do Carcinoma Hepatocelular
• Curativo
– Transplante hepático
– Hepatectomia
– Ablação por radiofrequência
• Não Curativo
– Ablação por crioterapia ou alcoolização
– Quimioembolização
– Quimioterapia sistêmica: sorafenib

Transplante Hepático

O tratamento de primeira escolha é o transplante hepático, porque além de elevada possibilidadedecuraropaciente,esteprocedimentotrataadoençahepáticaeassuascomplicações
e reduz de maneira expressiva o aparecimento de um novo CHC. Entretanto, devido à disponibilidade bastante reduzida de órgãos, outras formas terapêuticas devem ser consideradas.
A indicação de transplante hepático por carcinoma hepatocelular deve ser limitada para
pacientes que estejam dentro dos Critérios de Milão (tumor único de até 5 cm ou até três
tumores com maior diâmetro de até 3 cm, sem invasão vascular e sem doença neoplásica
extra-hepática), conforme portaria do Ministério da Saúde (Tabela 3). A cura dos pacientes submetidos a transplante hepático dentro desses critérios é de 75%, similar aos dos
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pacientes submetidos à TH por outras indicações. No caso de transplante hepático com
doador vivo (intervivos), estes limites de tamanho e número de tumores podem ser ultrapassados.
Ressecção Hepática

Tabela 3. Indicação de Transplante Hepático por
Carcinoma Hepatocelular (Critérios de Milão)
•

Tumor único <5 cm ou

•

Até 3 nódulos, sendo cada um <3 cm

•

Cura 75% (igual a doenças benignas)

Mazzaferro V. N Engl J Med 334:693, 1996

A hepatectomia é a 2ª melhor opção, mas é possível de ser realizada em somente 10-30% dos pacientes com CHC com hepatopatia crônica, devido às limitações
do aspecto técnico da extensão de ressecção hepática, principalmente nos pacientes
com hipertensão portal e hiperbilirrubinemia (Tabela 4). Com objetivo de evitar insuficiência hepática pós-operatória, as ressecções hepáticas devem ser geralmente
limitadas a 1 ou 2 segmentos. Este fato impede ressecção de massas neoplásicas de
grandes dimensões em paciente com cirrose hepática. Além do mais, a regeneração
hepática não ocorre ou é bastante limitada nesses pacientes.
Um dos aspectos de grande importância a longo prazo é a recidiva tumoral
após hepatectomia nos cirróticos. Ao contrário do transplante hepático, parte expressiva do tecido hepático carcinogênico é preservada após hepatectomia, predispondo
a recidiva tumoral elevada, 70% em 5 anos.
Devido à expressiva carência de órgãos para transplante, a maioria dos autores indica a ressecção hepática para pacientes com tumores solitários, que apresentam uma boa função hepática, com bilirrubina normal e sem hipertensão portal. As
ressecções hepáticas devem ser de preferência anatômicas, com margem de segurança negativa para células neoplásicas. A mortalidade operatória é geralmente inferior a 3%. Tratamento neo-adjuvante não melhora a sobrevida após hepatectomia.
A taxa de morbidade e mortalidade da hepatectomia depende de vários fatores,
inclusive da presença ou ausência de cirrose hepática, hipertensão portal e icterícia,
grau de alteração da função hepática (MELD e Classificação de Child-Pugh-Turcotte),
idade do paciente, extensão da ressecção hepática, localização da lesão a ser ressecada (no centro ou periferia do parênquima) e presença de doenças associadas. Os
principais fatores serão discutidos a seguir.
a) Cirrose Hepática
A presença de cirrose aumenta expressivamente a morbidade e a mortalidade
de pacientes submetidos à hepatectomia. Os fatores responsáveis pela elevada taxa
de complicações em cirróticos incluem: 1) presença de disfunção hepática, com RNI
Gastrão 2015
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(TAP) elevado, albumina baixa e outras alterações das funções do fígado e de outros
órgãos, como rins, pulmões, coração e sistema nervoso central; 2) presença de hipertensão portal e circulação colateral, que aumenta o risco de sangramento operatório;
3) a presença de doença (cirrose) no parênquima hepático remanescente (não ressecado) limita a extensão da ressecção pelo fato da função hepática ser bastante reduzida e não haver regeneração do parênquima. Ressecções maiores em pacientes com
cirrose podem levar a insuficiência hepática grave e mesmo fatal no pós-operatório.
b) Hipertensão Portal e Icterícia
Hipertensão portal com circulação colateral geralmente indica doença hepática
mais avançada e maior probabilidade de sangramento operatório.22 Um dos critérios
mais importantes para selecionar os pacientes com cirrose hepática para hepatectomia é a determinação da presença de hipertensão portal, a qual pode ser determinada clinicamente ou por cateterização da veia hepática. Clinicamente, a presença de
varizes gastro-esofágicas na endoscopia digestiva alta, de ascite ou de contagem de
plaquetas inferior a 100.000/ mm3 associado à esplenomegalia significante sugerem
presença de hipertensão portal e não há necessidade de cateterização para determinar a pressão portal. Vários estudos demonstraram que concentração de bilirrubina
normal na ausência de hipertensão portal (gradiente de pressão da veia hepática <10
mmHg) são os fatores preditivos mais precisos para determinar baixo risco de insuficiência hepática pós-hepatectomia. A presença de icterícia predispõe a infecção e
insuficiência renal (Tabela 4).
Tabela 4. Limitações do Aspecto Técnico da Hepatectomia em Pacientes com Cirrose Hepática
Defeito

Consequência

Hipertensão portal

Sangramento per e pós-operatório

TAP alterado

Sangramento per e pós-operatório

Insuficiência hepática

Ascite, encefalopatia,

Regeneração hepática reduzida ou ausente

icterícia e hemorragia

Insuficiência hepática

A sobrevida a longo prazo após hepatectomia por CHC depende da presença
de hipertensão portal e de icterícia, conforme mostra a tabela 5.
Tabela 5. Sobrevida em 5 anos Pós Hepatectomia*
Função Hepática

Sobrevida em 5
anos

Ausência hipertensão portal e bilirrubina normal

<70%

Hipertensão portal

<50%

Hipertensão portal e bilirrubina elevada

<30%

*Bruix J. Hepatology 42:1208, 2005; 53:1020, 2011
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c) Idade
Os pacientes com idade mais avançada apresentam maior taxa de morbidade
e mortalidade do que os jovens.
d) Extensão da Ressecção
A extensão das ressecções hepáticas é bastante variável, podendo corresponder desde pequenas enucleações até ressecções hepáticas de até 2/3 do parênquima
hepático, como as trissegmentectomias. As ressecções hepáticas são divididas em:
•
•
•

Ressecções extendidas: lobectomia direita e hepatectomia esquerda extendida.
São aquelas que envolvem cinco ou mais segmentos de Couinaud;
Ressecções maiores: hepatectomia direita e hepatectomia esquerda. Envolvem 3
ou 4 segmentos;
Ressecções menores: bissegmentectomias, segmentectomias, ressecções não
anatômicas como nodulectomias. Envolvem 1 ou 2 segmentos ou ressecções pequenas não regradas.

A taxa de complicações operatória tem nítida relação com a extensão da ressecção hepática. Para as ressecções pequenas, a taxa de complicações é menos do
que 1%, enquanto que para as ressecções extendidas, a taxa é de 20 a 50%. A taxa
de mortalidade nas ressecções hepática maiores varia de 0,5% a 10% (média de 4%),
enquanto que nas ressecções menores é próxima a 0%.
e) Função Hepática
A classificação de Child-Pugh-Turcotte e mais recentemente o MELD (model
for end-stage liver disease) permitem avaliar o índice de reserva funcional hepática
e identificar os indivíduos que no pós-operatório podem apresentar maior risco de
complicações. Os pacientes Child C ou com MELD elevado apresentam maior taxa de
complicações dos que os Child A ou B ou com MELD baixo.
f) Transfusão de Sangue
A quantidade de sangue transfundido correlaciona com a morbidade e mortalidade operatória. Quanto maior a quantidade de sangue transfundida, maior é a taxa
de morbidade e mortalidade. Além do mais, a transfusão de sangue parece aumentar
a recorrência de neoplasias malignas.

Radioablação por Radiofrequência

A ablação por radiofrequência ocorre por fluxo de corrente alternada aplicada
ao tumor, ocasionando morte celular por degeneração térmica. A sua utilização no
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tratamento do CHC aumentou significantemente nos últimos anos devido a ser um
procedimento pouco invasivo e a elevada possibilidade de cura para tumores pequenos5,8,15,16. Ablação completa de lesões menores do que 2 cm é possível em mais do
que 90% dos pacientes15,16. A ablação por radiofrequência está indicada para tumores
geralmente <5 cm, distante de órgãos vizinhos (vesícula biliar, estômago e cólon), de
vasos sanguíneos e de ductos biliares de grandes dimensões15,16.
As indicações da ablação por radiofrequência para tratamento do CHC pode
ser divididas em: 1) Tratamento primário do CHC- para os pacientes que apresentam
contraindicação de TC ou ressecção hepática; 2) Terapia ponte para o TH – para os
pacientes que estão aguardando o TH, mas o tumor está próximo as dimensões estabelecidas pelos Critérios de Milão; 3) Recorrência de CHC após ressecção hepática.
Em comparação a ressecção hepática, a radiofrequência apresenta uma maior
taxa de recorrência local23. Entretanto, ao contrário da ressecção hepática, a radiofrequência causa pouca aderência intrabdominal, o que a favorece, caso o paciente
necessite transplante hepático subsequente. A taxa de mortalidade é baixa, cerca de
0,5%. Complicações ocorrem em 10% e incluem hematoma, hemorragia, lesão de
ductos biliares, vesícula biliar, vasos sanguíneos e de vísceras adjacentes (Tabela 6).
Tabela 6. Complicações da Ablação por Radiofrequência no Tratamento do Carcinoma Hepatocelular
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemorragia (abdominal; digestiva)
Hematoma hepático
Lesão da via biliar; hemobilia
Infecção
Trombose portal
Pneumotórax; derrame pleural; hemotórax
Implante tumoral
Perfuração intestinal

Tratamento Sistêmico

O único tratamento sistêmico efetivo recomendado pela Associação Americana para o Estudo das Doenças do Fígado e pela Associação Europeia para o Estudo
do Fígado é o sorafenib (Nexavar®)7,23,31. Trata-se de um inibidor de múltiplas quinases
que interrompe o suprimento sanguíneo e o crescimento celular do CHC. O sorafenib é indicado nos pacientes com CHC avançado, que apresentam uma boa função
hepática.

Combinação de Métodos

Com a maior experiência com os diversos métodos terapêuticos, ficou evidente que a estratégia terapêutica mais eficaz no tratamento do CHC em pacientes com
hepatopatia crônica é a combinação dos métodos. A escolha da melhor estratégia
deve ser individualizada para cada paciente, dependendo do tempo de espera na fila
do transplante, tipo sanguíneo, características do tumor (local, tamanho e número de
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nódulos hepáticos), presença de hipertensão portal e grau de disfunção hepática. Os
métodos terapêuticos devem ser utilizados de maneira complementar e não competitiva38. Idealmente, todos os casos de CHC devem ser discutidos em uma reunião
multidisciplinar para determinar a melhor estratégia terapêutica.

CONCLUSÕES

1. O carcinoma hepatocelular (CHC) é o tumor maligno mais comum do fígado. A sua
incidência está aumentando e a nível mundial é o 5º câncer mais frequente e o 2º
em mortalidade.
2. Nas duas últimas décadas ocorreram avanços importantes no diagnóstico e tratamento do CHC, que permitiram aumentar significativamente tanto a sua taxa de
diagnóstico precoce como a de cura.
3. Até que prove o contrário, todo nódulo hepático de aparecimento recente em paciente com hepatopatia crônica deve ser considerado como CHC.
4. Apesar de o exame histológico permanecer o padrão ouro para o diagnóstico de
CHC, ela deve ser realizada somente nos pacientes que não apresentarem achados radiológicos característicos de CHC.
5. A ultra-sonografia é o melhor exame para rastreamento dos pacientes com hepatopatia crônica. Entretanto, ao contrário do paciente sem cirrose hepática (fígado
sem fibrose e sem nódulos regenerativos), a sua precisão para caracterizar os
nódulos hepáticos em cirróticos não é adequada e a avaliação diagnóstica deve
ser complementada com TC e ou RM.
6. A tomografia com multidetector quadrifásica (arterial; portal; de equilíbrio; e tardia)
e a ressonância magnética dinâmica com contraste são capazes de diagnosticar
CHC com elevada especificidade. O achado característico de CHC é a presença
de nódulo hipervascular na fase arterial, com lavagem do contraste na fase portal
ou tardia. O presença desses 2 achados tem uma especificidade diagnóstica de
97%.
7. O achado radiológico de somente nódulo hipervascular, sem a presença de lavagem do contraste, em 2 exames de imagem (tomografia, ressonância magnética,
arteriografia ou ultrassonografia com Doppler ou com contraste por microbolhas) é
considerada como diagnóstico de CHC.
8. Apesar da especificidade dos exames de imagem (TC e RM) ser elevada (97%)
para tumores entre 1 a 2 cm de diâmetro, a sensibilidade é baixa (30%). Assim, os
nódulos hepáticos com diâmetro entre 1 e 2 cm que não apresentam os achados
radiológicos característicos de CHC devem ser submetidos à biópsia hepática.
9. Devido à mínima possibilidade de invasão vascular, pacientes com nódulos < 1 cm
devem ser submetidos somente à ultra-sonografia de controle.
10. O tratamento do CHC de primeira escolha é o transplante hepático.
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11. Pela grande carência de órgãos para transplante, a hepatectomia e radioablação
são importantes métodos terapêuticos para o CHC.
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