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O CHC é a sexta causa de câncer e a terceira causa de morte por câncer no
mundo

905.677
novos casos de câncer
hepático em 2020

830.180
mortes por câncer hepático
em 2020

GLOBOCAN 2020. WHO – GICR https://gco.iarc.fr/today/hom.

O carcinoma hepatocelular é a terceira neoplasia mais letal1

Pacientes avançados apresentam

<3 meses

taxas de sobrevida muito baixas²

expectativa de vida de pacientes
diagnosticados na fase sintomática e
não tratados²

1. Gomes MA, et al. Rev Assoc Med Bras. 2013;59(5):514-24; 2. Llovet JM, et al. Semin Liver Dis. 1999;19(3):329-38.

O principal fator de risco para o desenvolvimento do CHC é a cirrose,
presente em 70 a 90% dos pacientes.1

Causas virais: HBV e HCV
O HBV é a causa mais comum de
CHC em todo o mundo. A infecção
crônica com HBV aumenta o risco de
desenvolver CHC em 15 a 20 vezes2

Risco 15 a 20 vezes maior de desenvolver CHC se o
paciente tiver sido infectado com HCV2
A infecção crônica por HCV é o principal fator de
risco de CHC no mundo ocidental3

Outros fatores de risco
O álcool é considerado a
terceira causa mais comum
de CHC2

A NAFLD foi consistentemente descoberta como
causadora de CHC. A incidência tem aumentado
paralelamente às taxas de obesidade e diabetes2

1. Herbst AD, et al. Clin Liver Dis. 2012;1:180-182; 2. Ghouri YA, et al. J Carcinog. 2017;16:1-12; 3. Westbrook RH, et al. J Hepatol. 2014;61(suppl 1):S58–6S8.

Epidemiologia do CHC
Últimas décadas:
• redução nas taxas de incidência do CHC em países de alto-risco (China/Japão)
- Vacinação para hepatite B
- Diminuição da exposição à aflatoxina
• aumento da incidência do CHC em países de baixo-risco (EUA/Europa)
- Hepatite C crônica
- MAFLD

GLOBOCAN 2018
Gastroenterology 2019

Metabolic Associated Fatty Liver Disease (MAFLD)
• Principal causa de doença hepática crônica no mundo
• Estima-se que 80-100 milhões de americanos tenham MAFLD
• Segunda indicação de Tx nos EUA (principal indicação na próxima década)
• A incidência de CHC associado à MAFLD está aumentando no EUA
• A vigilância para o CHC nesses pacientes ainda é realizada de forma ineficaz e existe uma
necessidade urgente de modificarmos esse cenário
• Apesar do CHC associado a MAFLD poder surgir na ausência de cirrose, esse tumor é
frequentemente diagnosticada em estágios avançados e está associado a uma menor chance
de terapia curativa (com menor sobrevida)
• São necessárias diretrizes sobre a vigilância do CHC em pacientes com MAFLD sem cirrose
Gastroenterology 2020

Rastreamento (screening) e Vigilância (surveillance)
•

Definição:

- Rastreamento: aplicação de um teste diagnóstico que permite a detecção de uma
doença em um estágio onde a intervenção curativa é possível
- Vigilância é a aplicação repetida dos testes de rastreamento, em uma população de
risco.
•

Benefícios da vigilância:

- Reduzir custos: detectando casos precoces, economicamente mais favoráveis em
relação ao custo do tratamento tardio
- Reduzir a mortalidade e morbidade relacionada a doença em questão
Bruix and Sherman. Hepatology 2010

Rastreamento (screening) e Vigilância (surveillance)
• Objetivo da vigilância no CHC:
- Identificar tumores < 3cm, preferencialmente < 2cm, onde a terapia
curativa é possível.
•

Justificativa da vigilância:
- Patologia frequente, com morbidade e mortalidade altas
- População de risco bem definida (hepatopatia crônica)
- USG: ↓ morbidade e ↑ acurácia diagnóstica
- Há tratamentos eficazes (nódulos precoces)
Bruix J. Hepatology 2011

Vigilância = diagnóstico precoce do CHC

CHC precoce = tratamento curativo

CHC avançado = tratamento paliativo

Indicações de vigilância do CHC
• Pacientes com cirrose Child-Pugh A e B
• Pacientes com cirrose Child-Pugh C em lista de transplante
• Pacientes não-cirróticos portadores de hepatite B com risco
intermediário ou alto de CHC (PAGE-B score)
• Todo paciente com fibrose avançada (F3) independente da etiologia
deve ser considerado para vigilância do CHC:
- NAFLD: F3 ou cirrose
• Dados insuficientes para indicar a vigilância em pacientes com
NAFLD sem fibrose avançada
AASLD Pratice Guideline 2018
EASL HCC Guideline 2018

MAFLD: Em quem realizar a vigilância do CHC?
• Pacientes com fatores de risco para fibrose avançada:
- Diabetes
MAFLD

- Idade avançada
NASH

CHC
CIRRO
CIRROSE

- Ingesta de álcool
- Obesidade

• Métodos não invasivos de avaliação da fibrose
- Elastografia, elastoRM, NALFD-escore, FIB4, APRI…

•

Idade média: 67± 11 anos

•

Sexo masculino: 65%

•

Fatores de risco:
- DM: 73.6%
- HAS: 60%
- Síndrome metabólica: 57.2%
- Obesidade: 52.7%
- Dislipidemia: 41.0%

•

NASH sem cirrose: 30,8% dos casos com diagnóstico histológico

Clinics 2016

Metabolic Associated Fatty Liver Disease (MAFLD)
•

A vigilância do CHC não está indicada para todos os pacientes com MAFLD, já que estima-se um total
de mais de 2 bilhões de pacientes em todo o mundo.

•

Para os casos de cirrose hepática, fibrose avançada e diabetes mellitus, a vigilância do CHC deve ser
realizada através do USG semestral e da dosagem de marcadores tumorais, como a AFP.

•

Devido a dificuldade na visualização do CHC em pacientes com MAFLD por USG abdominal
(obesidade), métodos de imagens alternativos, como a TC ou RNM podem ser considerado.

Diagnostics 2020. Surveillance of Hepatocellular Carcinoma in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Transplantation 2019

Como deve ser feito o rastreamento?
O rastreamento deve ser realizado com USG de abdome com ou sem AFP,
em um intervalo de seis meses.

+/-

alfafetoproteína

Atualização das Recomendações da SBH para o Diagnóstico e Tratamento do CHC
Chagas AL et al, Arq Gastroenterol, 57, supl 1, 2020

Desafios no diagnóstico do CHC no Brasil
• Identificação do paciente de risco 🡪
diagnóstico da hepatopatia crônica/ cirrose
• Acesso a realização de USG na frequência
recomendada
• Baixa qualidade nos USG realizados
-Baixa remuneração pelo exame
-Qualidade do aparelho de USG
-Operador dependente
-Dificuldade técnica de realização do exame no
paciente cirrótico
-Na vida real: acurácia diagnóstica menor

• Longo caminho entre a detecção do nódulo
e tratamento

Por que estadiar um paciente com CHC?
• Tumores pertencentes a um estágio específico são semelhantes e
possuem estimativas de sobrevida esperadas para esse determinado
estágio.
• Permitir comparações entre diferentes tratamentos em ensaios clínicos
para determinar que tratamento apresenta a melhor sobrevida.
• Permitir que o médico escolha o tratamento que demonstrou ter maior
benefício para aquele grupo de pacientes.

O estadiamento é importante para o prognóstico e também para
indicar o tratamento mais adequado para qualquer paciente.
Morris Sherman. J Hepatol 2016

A importância das classificações do CHC
• Vários sistemas de estadiamento foram proposto para o CHC. No
entanto, não há consenso sobre qual sistema oferece a melhor
classificação prognóstica.
• Preditores de prognóstico:
gravidade da CH
extensão do tumor
Performance Status
modalidades de tratamento.
• Atualmente, existem pelo menos 11 sistemas de estadiamento do CHC.
Journal of Hepatology 2016 vol. 64 j 601–608

Os principais sistemas de estadiamento em CHC

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 j 601–608

Os principais sistemas de estadiamento em CHC

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 j 601–608

Os principais sistemas de estadiamento em CHC
• Variações geográficas:
BCLC e CLIP: população ocidental (HCV)
Tóquio, TIS e HKLC: países asiáticos (HBV)
• Etiologia da doença hepática X avaliação de sobrevida.
• BCLC e o HKLC: sugestões de tratamento para os diferentes estágios do
CHC com avaliação prognóstica.
- Estadiamento
- Tratamento
Journal of Hepatology 2016 vol. 64 j 601–608

Que classificação devemos usar?

Reig M et al. J Hepatol 2021.

Que classificação devemos usar?
• BCLC:
Classificação completa (validada externamente)
Incorpora fatores preditores
Sistematiza a conduta
Inclui sugestões de tratamento
Define o prognóstico
Individualiza o tratamento
AASLD , EASL, EORTC, LAASL e SBH

Que classificação devemos usar?
• Limitações do BCLC:
Sistema restritivo que impõe tratamentos definidos a estágios específicos.
Etiologia da doença hepática subjacente?
Localização anatômica do tumor?
Comorbidades?
Biomarcadores (AFP)?
Restrição a ressecção cirúrgica.

Hong Kong Liver Cancer Staging System
• 3856 pacientes asiáticos com CHC (VHB)
• De janeiro de 2005 a junho de 2013, 665 pacientes com CHC foram tratado em dois
centros franceses.
• Doença hepática subjacente : infecção pelo HCV (36%), álcool (36%) ou NASH (16%).
OS (BCLC) = 18,2m
OS (HKLC) = 12,6m
- Diferentes tratamentos?
- História natural (fatores etiológicos)?
Gastroenterology 2014.

Hong Kong Liver Cancer Staging System

Gastroenterology 2014

Que classificação devemos usar?
• A sobrevida do HKLC foi melhor comparado ao BCLC em alguns
subgrupos de pacientes, devido a realização de tratamentos mais
agressivos.
• A sobrevida foi melhor nos estágios iniciais (IIa e IIb) da série de Hong Kong,
enquanto nos estágios mais avançados (IIIa, IIIb e IVa), a sobrevida de
acordo com o BCLC foi melhor.
• Limitação: aguardando validações em outras populações (pacientes
não-asiáticos e com etiologias diferentes).
J Hepatol 2015

Conclusão:
Houve uma concordância de 80% entre os dois sistemas em uma população ocidental, embora no
subgrupo do BCLC B tenha sido menor, sugerindo que alguns pacientes possam ser bons candidatos ao
tratamento curativo recomendado pela classificação de HKLC.
Os autores sugerem que o BCLC deva ser utilizado rotineiramente, embora em alguns casos do
BCLC B, a classificação de HKLC também possa estar associada.

Concluindo...
• A vigilância e diagnóstico precoce são os principais objetivos no tratamento do CHC
• As hepatites virais (VHB ou VHC) são os fatores de risco mais comum para o CHC, embora a doença
hepática gordurosa (MAFLD) esteja se tornando um fator de risco cada vez mais importante

• O grupo de pacientes com MAFLD sem cirrose que deve participar do programa de vigilância
para CHC ainda precisa ser melhor definido
• Os maiores desafios, atualmente, na jornada do paciente com CHC são: a realização de USG a cada 6
meses, qualidade da USG e o acesso ao tratamento

• O BCLC continua a ser o sistema de estadiamento e indicação de tratamento mais utilizado no
mundo ocidental, apesar de suas limitações.
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