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Resumo 

Nacif LS. Elastografia hepática em pacientes com carcinoma hepatocelular 
em triagem para transplante de fígado [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.  

INTRODUÇÃO: A cirrose é a oitava causa de mortalidade no mundo, e sua 
progressão e estadiamento são de extrema importância nos pacientes com 
doença terminal do fígado. A presença de cirrose é reconhecida como risco 
aumentado de carcinoma hepatocelular (CHC) e o seu aparecimento está 
diretamente relacionado ao grau de fibrose do fígado. Na última década, 
notou-se o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos de predição do 
grau de fibrose e cirrose, através de métodos não-invasivos, com o objetivo 
de substituir a biópsia hepática. A população em lista de espera para 
transplante de fígado apresenta graus diferentes de fibrose hepática, que 
pode não estar diretamente relacionada ao MELD. Além disso, esses 
pacientes apresentam CHC no momento da triagem para transplante de 
fígado. Não existe avaliação desta população por elastografia. OBJETIVO: O 
objetivo deste trabalho foi avaliar os pacientes em triagem para transplante 
de fígado, com e sem carcinoma hepatocelular, pela elastografia hepática 
com Fibroscan® e ARFI. MÉTODO: Foram estudados 103 pacientes adultos 
do ambulatório de triagem da Disciplina de Transplante de Órgãos do 
Aparelho Digestivo HC/FMUSP, no período de outubro de 2012 à dezembro 
de 2013. A amostragem foi por conveniência e foram avaliados dados 
clínicos, epidemiográficos, laboratoriais, imagem, elastográficos e o 
desfecho. Análise de elastografia transitória (ET) foi feita pelo Fibroscan® TM 
(Echosens, França) e força impulso por radiação acústica (ARFI) (Siemens 
Acuson S2000, Alemanha) nos grupos com e sem CHC comprovados de 
acordo com orientação de diagnóstico pelas diretrizes européias (EASL) e 
americanas (AASLD). Para a análise estatística foi realizado o teste de 
Mann–Whitney, teste não paramétrico aplicado para duas amostras 
independentes; o teste de Fisher e o método ANOVA através do teste de 
Kruskal-Wallis ou teste de Tukey para comparações múltiplas. Foi realizado 
também a curva ROC para avaliação dos testes diagnósticos e ponto de 
corte. O valor considerado de p significativo foi <0,05. RESULTADOS: Entre 
os pacientes avaliados, a maioria foi de homens (68%), com idade média de 
53 ± 11,5 anos. A etiologia mais comum foi o vírus da hepatite C (VHC) em 
34,9%. A classificação pelo escore Child-Turcotte-Pugh (CTP) mostrou: 
pacientes classe A em 38,4%, classe B em 47,2% e classe C em 14,2%. O 
valor do MELD médio dos pacientes foi de 14,75 (± 6,45) e a mediana de 14 
(variando, 6 - 32). Na população estudada de 103 pacientes, a ET 
(Fibroscan®) foi realizada com sucesso em 75 de 103 pacientes e ARFI em 
78 de 78 pacientes. A etiologia VHC e elevados valores de alfa-feto proteína 
foram fatores de risco para a presença de CHC. Os valores de MELD mais 
elevados foram significativos nos pacientes que evoluíram a óbito. A curva 
ROC mostrou respectivamente sensibilidade e especificidade para a AFP de 
50% e 86% (valor de corte 9,1); ET (valor de corte 9 kPa) 92% e 17%; e 
ARFI 21% e 92% (valor de corte 2,56 m/s). O valor médio da ET nos 



pacientes com CHC foi de 30,4 ± 21,0 kPa, do ARFI do parênquima hepático 
foi de 1,97 ± 0,64 e ARFI do nódulo hepático foi de 1,89 ± 0,74. 
CONCLUSÃO: Os pacientes em triagem para transplante de fígado com 
carcinoma hepatocelular apresentam valores elevados de elastografia tanto 
pelo Fibroscan® quanto pelo ARFI®. A elastografia apresenta-se como uma 
importante ferramenta não invasiva para o acompanhamento de cirróticos 
graves podendo ajudar no manejo do carcinoma hepatocelular.  

Descritores: 1.transplante de fígado;  2.elastografia;  3. estágio final de 
doença hepática;  4. carcinoma hepatocelular. 

 
 
 



Summary 

Nacif LS. Liver elastography in patients with hepatocellular carcinoma in 
screening for liver transplantation [tesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014.  

INTRODUCTION: Cirrhosis is the eighth leading cause of mortality worldwide 
and its progression and staging are extremely important in patients with end 
liver disease. The presence of cirrhosis is recognized as an increased risk of 
hepatocellular carcinoma (HCC) and its incidence is directly related to the 
degree of liver fibrosis. In the last decade, was noted the development and 
improvement of methods for predicting the degree of fibrosis and cirrhosis 
using non-invasive methods, aiming to replace the liver biopsy. The 
population on the liver transplant waiting list presents different degrees of 
liver fibrosis, which may not be directly related to MELD. In addition, these 
patients have HCC at the time of screening for liver transplantation. There is 
no evaluation of this population by elastography. OBJECTIVE: The aim of 
this study was to evaluate patients on screened to the list for liver 
transplantation, with and without hepatocellular carcinoma, by liver 
elastography with Fibroscan and ARFI. METHOD: Were studied 103 adult 
patients from the screening for liver transplantation waiting list on the Liver 
and Gastrointestinal Transplant Division HC/FMUSP from October 2012 to 
December 2013. Sampling for convenience and evaluation clinical data, 
epidemiological, laboratory, imaging, elastography findings and outcome. 
Analysis of transient elastography (TE) by Fibroscan TM (Echosens, France) 
and Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) by (Siemens Acuson S2000, 
Germany) in patients with and without HCC proven in accordance with 
guidelines of diagnosis EASL/AASLD. Fisher's ANOVA or Kruskal-Wallis 
tests Whitney-Mann Test were performed. Tukey and define cut-of for 
examinations with ROC curves. The p value considered was < 0.05. 
RESULTS: Among the patients, the majority were men (68%), mean age 53 
± 11.5 years. This is the most common cause of hepatitis C virus (HCV) 
34.9%. The classification by Child-Turcotte-Pugh score (CTP) showed: class 
A patients in 38.4%, 47.2% in class B and class C in 14.2%. The average 
value of MELD patients was 14.75 (± 6.45) and a median of 14 (range, 6-32). 
In the study population of 103 patients, the ET (Fibroscan) was successfully 
performed in 75 of 103 patients and ARFI in 78 of 78 patients. The HCV 
etiology and high levels of alpha-fetoprotein were risk factors for the 
presence of HCC. MELD values were significant higher in patients who died. 
The ROC curve shown respectively sensitivity and specificity for AFP of 50% 
and 86% (cutoff 9.1); ET (9 cutoff kPa) 92% to 17%; and ARFI 21% and 92% 
(cut-off 2.56 m / s). The average value of ET in HCC patients was 30.4 ± 
21.0 kPa, the ARFI parenchymal liver was 1.97 ± 0.64 and ARFI liver 
nodules was 1.89 ± 0.74. CONCLUSION: Patients in screening for liver 
transplantation with hepatocellular carcinoma have elevated values of both 
elastography by Fibroscan as the ARFI®. Elastography is presented as an 
important non-invasive tool for monitoring severe cirrhosis may help in 
management of hepatocellular carcinoma. 

Descriptors:  1. liver transplantation;  2. elastography;  3. end stage liver 
disease;  4. hepatocellular carcinoma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cirrose é a oitava causa de mortalidade no mundo e está associada 

com significativa morbidade 1. A avaliação da cirrose e da fibrose hepática é 

de extrema importância nos pacientes com doença do fígado 2 e o 

prognóstico depende do grau e da progressão da fibrose 3. A avaliação da 

fibrose hepática é essencial nas hepatopatias crônicas porque o correto 

estadiamento da doença relaciona-se diretamente com as decisões 

terapêuticas. 

A maior parte da morbidade e da mortalidade em pacientes com 

cirrose é atribuível à transição para um estado clínico avançado 

descompensado. Além disso, a presença de cirrose é reconhecida como 

risco aumentado de carcinoma hepatocelular (CHC) 4,5. Duas fases distintas 

de cirrose com diferentes implicações prognósticas foram definidas: cirrose 

compensada (estágio 4 de fibrose, com ou sem varizes esofágicas) e 

descompensada (varizes com hemorragia, encefalopatia hepática, ascite, 

peritonite bacteriana espontânea, e/ou síndrome hepato-renal). Existe uma 

correlação positiva da fibrose com a morbidade, ou seja, quanto maior a 

fibrose maior a morbimortalidade do paciente 5,6.  

O carcinoma hepatocelular (CHC) é o sexto tumor mais comum e a 

terceira causa mais frequente de morte por câncer. Mais de 700.000 casos 
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desta doença maligna foram diagnosticados em 2008 em todo o mundo, e 

com uma incidência de 16 casos por 100.000 habitantes 7. O CHC 

desenvolve-se, geralmente, no contexto de uma doença hepática crônica, 

mais comumente na hepatite viral, e possui uma distribuição geográfica 

heterogênea que, provavelmente, reflete as diferenças na prevalência dos 

fatores de risco nas distintas áreas do mundo. Por exemplo, a infecção pelo 

vírus da hepatite crônica B (VHB) é o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de CHC, especialmente no leste da Ásia e na África 

Subsaariana e mais de 60% dos casos de CHC são atribuíveis ao VHB. A 

China é responsável por mais de 50% dos casos de CHC do mundo (taxa de 

incidência padronizada pela idade: homens, 35,2/100.000; mulheres, 

13,3/100.000) 8. Em contraste, os registros de aumentos na incidência do 

CHC em áreas de baixa taxa são os encontrados nos Estados Unidos, Reino 

Unido (Europa) e Austrália. Postula-se, no entanto, que o aumento da 

incidência em áreas de baixa taxa pode estar relacionado a uma maior 

prevalência do vírus da hepatite C (VHC) 8. A incidência de CHC aumenta 

com a idade, e é 4 a 8 vezes mais comum no sexo masculino 9. 

O carcinoma hepatocelular é uma doença comum do fígado e sua 

incidência vem aumentando progressivamente 10,11. O aparecimento do 

carcinoma hepatocelular está diretamente relacionado ao grau de fibrose do 

fígado 4 e o seu prognóstico é muito ruim caso não seja tratado nos seus 

estadios iniciais 12. Estudos relatam que a medida não invasiva da 

consistência hepática por elastografia e elastometria está bem relacionada 

com o grau de fibrose do fígado comparado com a biópsia hepática, que é o 
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exame padrão-ouro 13. Masuzaki et al. recentemente relataram que o grau de 

endurecimento hepático medido por elastografia está diretamente 

relacionado com o surgimento e diagnóstico do carcinoma hepatocelular 

(CHC) em pacientes infectados pelo VHC 14. 

O paciente com carcinoma hepatocelular apresenta-se, geralmente, 

num estágio tardio da sua história natural, tendo muitas vezes doença 

intratável à apresentação. A sobrevivência média nesta fase avançada varia 

entre 6 e 20 meses. O diagnóstico de carcinoma hepatocelular, em geral, 

pode ser difícil e muitas vezes requer o uso de marcadores sorológicos, 

modalidades de imagem e confirmação histológica 9, 15, 16. 

A periodicidade da avaliação de pacientes cirróticos com 

ultrassonografia (USG) ainda é controverso na literatura considerando a 

variação das diretrizes ocidentais e orientais. A Associação Européia para o 

Estudo do Fígado recomenda a realização de exame de ultrassonografia 

com intervalo de 6 meses para pacientes cirróticos 16. Entretanto, já foi 

descrito que o intervalo de 3 meses detecta mais lesões menores que o de 6 

meses, embora com maior número de falsos positivos 17. Em nossa 

instituição, num seguimento de 10 anos com 884 pacientes, foram 

observados 72 casos (8,1%) que desenvolveram o CHC com mediana de 

21,4 meses, com uma taxa anual de incidência 2,8% e 14,3% em 5 anos 18. 

A biópsia hepática (BH) ainda é considerada o "padrão-ouro" para a 

avaliação da fibrose hepática, apesar de ser um procedimento invasivo e 

não estar totalmente livre de riscos 2, 3, 19. Por outro lado, a biópsia hepática 

não é bem aceita por todos os pacientes, devido a sua natureza invasiva e à 
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dor que provoca, e também há o risco, mesmo que pequeno, de 

complicações associadas, como sangramento, dor local, perfuração de 

vesícula 19. Outra limitação da biópsia, com crítica pertinente é que se avalia 

apenas 1/50.000 do volume total do fígado 20. Além disso, é recomendado 

amostras contendo 8-12 espaços portais completos, que usualmente 

correspondem no mínimo 15-16mm de comprimento com agulha de 16 G 

com objetivo de se obter informação confiável e informativa do material, e 

isto nem sempre é possível 21.  

Na última década, notou-se o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos métodos de predição do grau de fibrose e cirrose, através de métodos 

não-invasivos, com o objetivo de substituir a biópsia. Destaca-se que as 

dimensões da amostra destes métodos é de 1/500 do volume total do fígado, 

ou seja 100 vezes maior que a amostra da biópsia. Estes métodos são 

baseados em imagem tal como o ultrassom com a elastografia percutânea 

transitória (Fibroscan®) (de Lédinghen V, 2010) assim como o ultrassom na 

elastometria pelo ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) 2, 22. 

A Elastografia transitória (ET) é realizada com o aparelho Fibroscan® 

(Echosens, Paris, França), que incorpora uma sonda de ultrassom transdutor 

de 5MHz acoplada no eixo de um vibrador. O vibrador gera uma vibração 

completamente indolor (com uma frequência de 50Hz e amplitude de 2mm), 

com propagação de onda elástica através da pele, subcutâneo e fígado. A 

velocidade da onda transversal, de cisalhamento (expresso em kilopascal-

kPa) está diretamente relacionada com o grau de rigidez do tecido 23, 24.  
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A medição da rigidez do fígado, utilizando a elastografia transitória 

(ET, Fibroscan®) 25, é precisa na identificação de fibrose e é o método mais 

amplamente utilizado, principalmente na Europa. A ET é método validado 

em casos como cirrose de etiologia viral (hepatite crônica B e C), esteato-

hepatite não alcoólica (NASH), doença hepática gordurosa, bem como na 

hipertensão portal 25, 26, 27 e incluindo a avaliação de fígado em pacientes 

transplantados 2, 13, 28, 29. No entanto, o Fibroscan® apresenta algumas 

limitações, como em pacientes com espaço intercostal estreito que 

impossibilitam sua realização, o alto índice de massa corporal e ascite 

volumosa 30. Em adição, na vigência de quadros agudos e colestáticos pode 

ocorrer um resultado falso positivo, pelo falso aumento dos valores de 

rigidez hepática, por exemplo, na hepatite aguda 31, na colestase extra-

hepática 32, e mesmo na esteatose 26, 29.  

Nos últimos anos, estudos também têm validado a aplicação da 

elastometria ARFI® para a avaliação da rigidez do fígado. A elastometria por 

“Radiação Acústica por Impulso de Força” (ARFI) é realizada com um 

aparelho de ultrassom Acuson S2000TM Siemens (Siemens AG, Erlangen, 

Alemanha sistema de ultra-som). O princípio deste método é baseado no 

exame do tecido com indução de uma tensão entre tecidos duros e os mais 

macios, excitando mecanicamente o tecido. A sonda do transdutor do 

ultrassom gera automaticamente uma energia mecânica de curta duração, 

um impulso acústico (através dos cristais piezoelétricos) gerando 

deslocamentos lateralizados localizados no tecido examinado do fígado. Os 

deslocamentos resultam em cisalhamento devido à propagação de ondas 
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para longe da região de excitação 33. As ondas de cisalhamento avaliam a 

velocidade de propagação transversal em metros por segundo, que aumenta 

com o grau da fibrose. A estimativa de velocidade da onda de cisalhamento 

é quantificada, em uma região anatômica, focada em uma região de 

interesse através do posicionamento de uma caixa de amostra (ROI, região 

de interesse de dimensões pré-definidas (10 X 5mm), fornecida pelo sistema 

34, 35. A medição de ARFI elastografia é normalmente realizada no lobo 

direito do fígado através do sétimo ao décimo espaços intercostais, e o 

paciente em posição supina, com o braço direito em abdução. Os pacientes 

são orientados a paralisar a respiração durante um momento no final da 

expiração de modo a minimizar o movimento de respiração durante o 

exame. As medições do ARFI® são obtidas a uma profundidade de 1-2cm a 

partir da cápsula do fígado, evitando grandes vasos e fissuras no fígado. Um 

total de 10 medidas válidas são realizadas em todos os pacientes e um valor 

médio é calculado, o resultado é expresso em m/s 34, 35. 

A literatura vem demonstrado a utilização da elastografia nas diversas 

doenças hepáticas e a escolha do melhor método ainda não está bem 

definida, mas existem situações específicas para cada aparelho. Os dois 

métodos podem ter seus valores e resultados uniformizados de acordo com 

a seguinte fórmula: 

kPa= 3 . v(m/s)2 

objetivando uma concordância entre os resultados obtidos pelos dois 

métodos de elastografia 24.  
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Foucher et al. verificaram que os pacientes cirróticos apresentam 

elastografia que varia entre 17,6 a 75kPa 36. No trabalho de Masuzaki et al., 

os pacientes com hepatopatia crônica pelo VHC estratificados por 

elastografia apresentaram maior chance de CHC por ano: entre 10,1 a 

15kPa, risco de CHC/ano de 2,9%; entre 15,1 a 20kPa, de 5%; entre 20,1 a 

25kPa, de 8,3%; >25kPa, de 14,4% 14. 

A população em lista de espera para transplante de fígado apresenta 

graus diferentes de fibrose hepática, que pode não estar diretamente 

relacionada ao MELD, já que este avalia também a creatinina. Contudo, 

faltam dados na literatura sobre essa população específica em triagem e 

lista para o transplante de fígado com dados da elastografia hepática, assim 

como sobre os pacientes com carcinoma hepatocelular. Com isso, tivemos o 

propósito de avaliar os valores do ARFI® e Fibroscan®, e correlacionar seus 

valores no carcinoma hepatocelular na triagem para lista de transplante de 

fígado. 
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2  OBJETIVO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os pacientes em triagem para 

transplante de fígado, com e sem carcinoma hepatocelular, pela elastografia 

hepática com Fibroscan® e ARFI®. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq, HC-FMUSP), Plataforma Brasil e foram respeitadas as normas 

de conduta e os princípios éticos, segundo a Declaração de Helsinque 

(1975) – 6ª revisão, realizada na 59ª Assembléia Médica Mundial, em Seul, 

Coréia do Sul, em outubro de 2008. 

Os pacientes selecionados para o trabalho foram esclarecidos e 

informados sobre o mesmo, e assim aceitaram e concordaram com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, sobre os moldes éticos da Plataforma 

Brasil e CAPPesq. 

 

3.2 Material 

 

Os pacientes que participaram deste estudo vieram do ambulatório de 

triagem da Divisão de Transplante de Órgãos do Aparelho Digestivo do 

Hospital das Clínicas - Departamento de Gastroenterologia da FMUSP. 



Material e Métodos 
 

 

13

Foram estudados prospectivamente 103 pacientes adultos cirróticos 

ou com doença hepática grave, no período de outubro de 2012 a dezembro 

de 2013, e a amostragem foi por conveniência. A partir da triagem dos 

pacientes, obtivemos um grupo com nódulo suspeito para CHC e um grupo 

sem nódulo, posteriormente o diagnóstico de CHC foi comprovado por 

exame de imagem contrastado, evidenciando arterialização do tumor e 

”wash-out” , de acordo com os critérios atuais das diretrizes da EASL e 

AASLD 16, 37. 

 

3.3 Métodos 

 

3.3.1 Dados clínicos e epidemiológicos 

 

Foram avaliados os dados clínicos e demográficos dos pacientes 

como: idade, sexo, etnia, etiologia, peso, altura, índice de massa corporal 

(IMC), classificação de Child-Turcotte-Pugh, distância pele-fígado, valor do 

escore MELD (Model End-Stage Liver Disease), presença de sintomas, 

presença e grau de ascite e/ou encefalopatia. 

Foi realizada a análise da síndrome clínica de hipertensão portal 

através das seguintes medidas: presença de ascite, tamanho do baço 

(considerando aumentado quando > 20cm2 pela ultrassonografia) e 

plaquetas < 100 x 103/mm3 ou a presença de recanalização de veia 

paraumbilical (ou outra colateral pelos métodos de imagem) e/ou presença 

de varizes de esôfago pela endoscopia digestiva alta. 
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3.3.2 Dados laboratoriais e bioquímicos 

 

As aminotransferases, aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT), foram avaliadas como indicadores de lesão 

hepatocelular. A quantificação de AST e ALT foi realizada pelo método 

ultravioleta otimizado (COBAS MIRA, Roche), de acordo com a International 

Federation of Clinical Chemistry. Os resultados foram expressos em 

unidades por litro (U/L), assim como valores de Bilirrubina direta e total, e 

creatinina foram expressos em miligrama por decilitro (mg/dL). 

A albumina (A), expressa em g/dL, o tempo de protrombina (TP) e a 

relação normalizada internacional (INR) foram utilizados para avaliação de 

escores de função hepática dos pacientes (MELD e Child-Turcotte-Pugh). 

A medida da alfa-feto proteína (AFP), expressa em ng/mL, foi utilizada 

como marcador de rastreio e prognóstico do nódulo hepático, mais 

especificamente do carcinoma hepatocelular (CHC). 

 

3.3.3 Ultrassonografia Doppler de abdome 

 

Foi realizada Ultrassonografia (USG) com Doppler em todos os 

pacientes avaliados. Analisamos os dados morfológicos do fígado, como 

tamanho crânio-caudal dos lobos, textura, superfície e bordas, e foi feita a 

análise quantitativa e qualitativa do sistema portal e baço, e a avaliação da 

circulação colateral como recanalização paraumbilical ou shunt venoso, 

assim como a presença e o grau de ascite. 
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Como o objetivo inicial foi a pesquisa do CHC, a classificação adotada 

foi de acordo com os critérios de Milão (paciente cirrótico com nódulo único ≤ 

5cm, ou até 3 nódulos ≤ 3cm, e ausência de trombose tumoral de veia 

porta). Os nódulos incluídos no estudo tiveram sua comprovação diagnóstica 

pelo método de imagem com contraste (Tomografia Computadorizada ou 

Ressonância) e em alguns casos através de biópsia ou explantes para 

comprovação do CHC 16, 37. 

 

3.3.4 Elastografia (Fibroscan® e ARFI®)  

 

A elastografia por ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) foi 

realizada simultaneamente ao exame ultrassonográfico, primeiramente do 

parênquima hepático e em seguida do nódulo (CHC) nos casos em que este 

estava presente (Figura 1).  

 

 

Figura 1 -  Imagem ilustrativa da elastografia por radiação acústica por 
impulso de força (ARFI) 
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Ao final da USG de abdome, foi realizada a medida da distância entre 

a pele e o fígado em centímetros, e posteriormente o transdutor do 

Fibroscan® (Figura 2) foi posicionado no espaço intercostal direito, na altura 

do apêndice xifóide, geralmente na linha axilar média ou posterior 

preferencialmente na mesma projeção da área hepática do segmento 7, 

onde foram obtidos os valores das medidas do ARFI®. O ARFI do 

parênquima foi obtido com ROI projetado no segmento 7 e ARFI do nódulo 

com ROI projetado sobre o nódulo, e foram consideradas válidas 10 

medidas. O probe utilizado o M (77 casos) ou o XL (1 caso) com 10 medidas 

avaliadas pelo sistema padrão do aparelho. 

 

 

Figura 2 -  Imagem ilustrativa da elastografia transitória Fibroscan® 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Todos os pacientes adultos, cirróticos ou com doença hepática grave, 

provenientes do ambulatório de triagem de transplante de fígado, que 
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aceitaram e concordaram com o Termo de Consentimento esclarecido e os 

casos possíveis para a realização dos exames. 

Foram excluídos os casos com limitação, impossibilidade e 

aplicabilidade ao presente estudo como pacientes com espaço intercostal 

estreito e lobo hepático direito pequeno (n=1), alto índice de massa corporal 

(n=2), ascite volumosa (n=4), nódulo hepático de outra natureza (n= 5) ou 

taxa de sucesso < 60% nas 10 medidas realizadas no exame Fibroscan 

(n=16). 

 

3.3.5 Análise estatística 

 

Os valores de média ± desvio padrão (variáveis descritivas) e 

mediana (variação valor mínimo ao máximo) foram apresentados para as 

variáveis quantitativas; percentagens para as variáveis qualitativas. Os 

valores de média ± erro padrão para as variáveis comparativas. 

Para melhor transmitir a variabilidade e a distribuição dos dados, os 

resultados foram ilustrados em gráficos de caixa (box-plot) e gráficos de 

barra (bar-plot).  

O teste de Mann-Whitney e o teste t foram realizados para avaliar a 

diferença entre as medidas de posição dos dois grupos; o teste de Fisher foi 

considerado para verificar a associação das variáveis. Além disso, os 

métodos ANOVA ou Kruskal-Wallis seguido do teste não-paramétrico de 

Tukey foram aplicados para verificar diferenças entre os grupos 38. A 



Material e Métodos 
 

 

18

regressão logística simples também foi aplicada para quantificar as razões 

de chances e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. 

Finalmente, a curva ROC [(Característica de Operação do Receptor 

(COR), ou Receiver Operating Characteristic (ROC)] através do método de 

Youden permitiu encontrar valores de corte para os exames. Assim pela 

maximização do índice de Youden (Sensibilidade + Especificidade -1) para 

escolher o ponto mais próximo do extremo sensibilidade 1 e especificidade -1. 

O programa estatístico utilizado foi R, versão 3.0.2 (The R Foudation 

for Statistica Computing, Vienna, Austria, 2013) 39. Um valor de p <0,05 foi 

considerado significativo para a análise final. 

 

3.4 Origem dos recursos financeiros 

 

O trabalho foi desenvolvido na Divisão de Transplante de Fígado e 

Órgãos do Aparelho Digestivo e Divisão de Hepatologia e Gastroenterologia 

Clínica, no Departamento de Gastroenterologia com recursos próprios e com 

auxílio financeiro da Alves de Queiroz Family Fund for Research. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Dados clínicos e demográficos de toda a população 

 

Foram estudados 103 pacientes adultos cirróticos ou com doença 

hepática grave, no período de outubro de 2012 a dezembro de 2013. 

Identificamos 45 pacientes (44,12%) com presença de nódulos sugestivos 

de CHC. Destes casos, foram confirmados para CHC por método de imagem 

contrastado 93% (42 pacientes). Em apenas 3 casos (7%) com imagem 

indeterminada, o diagnóstico foi comprovado por biópsia hepática ou 

explante pós transplante. Dos 103 pacientes adultos cirróticos ou com 

doença hepática grave estudados, 78 pacientes realizaram o ARFI e 103 

pacientes o Fibroscan® (Figura 3). 
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Total de 103 pacientes  
cirró cos 

58 pacientes sem CHC 

45 pacientes com CHC 

103 subme dos  
TE (Fibroscan) 

78 subme dos 
ARFI 

75 pacientes  
concluiram  
TE (Fibrocan)  

78 pacientes  
concluiram 

ARFI 

18 pacientes dentro do 
Critério de Milão 

 

Figura 3 -  Organograma dos pacientes estudados no presente trabalho. 
CHC, carcinoma hepatocelular; ARFI, Acoustic Radiation Force 
Impulse; TE, elastografia transitória 

 

 

A idade média dos 103 pacientes foi de 53,00 (±11,53) e mediana de 

55 anos (variando, 20 – 77 anos). A grande maioria dos pacientes estudados 

(70 (68%)) foi do sexo masculino, e somente 32% (33) do sexo feminino. A 

cor mais prevalente foi a branca, representada por 69% dos pacientes; 

seguida por parda, negra e amarela respectivamente, 24%, 6% e 1%. A 

etiologia mais comum foi o vírus da hepatite C (VHC) em 34,9%, seguido por 

álcool em 29,1%, vírus da hepatite B (VHB) em 7,7%, esteato hepatite não 

alcoólica (NASH) em 6,8%, cirrose criptogênica em 5,8%, cirrose biliar 
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secundária em 5%, cirrose auto imune em 2,8% e outros somados 7,9% 

(Tabela 1). 

Na avaliação do índice de massa corporal (IMC), observou-se IMC < 

30 em 72% dos casos e, em 28% dos pacientes, IMC > 30, sendo 

caracterizados como obesos. A encefalopatia foi observada em 28 (27,1%) 

dos 103 casos. A presença de sintomas foi observada em 71,8% (74 dos 

casos). A classificação pelo escore Child-Turcotte-Pugh (CTP) mostrou: 

pacientes classe A em 38,4%, classe B em 47,2% e classe C em 14,2%. O 

valor do MELD médio dos pacientes foi de 14,75 (± 6,45) e a mediana de 14 

(variando, 6 - 32). 

Observamos em 11 pacientes (10,5%) a presença de trombose de 

veia porta, sendo 7 casos (6,7%) com trombose completa e 4 pacientes 

(3,8%) com trombose parcial. Em 16 casos (15,5%) observamos a 

recanalização de veia paraumbilical. A presença de ascite nesta população 

foi de 49,1% dos casos e a incidência da síndrome clínica de hipertensão 

portal ocorreu em 83,91% dos pacientes. 
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Tabela 1 -  Dados epidemiológicos dos pacientes estudados 
 

Parâmetros 
Total 

103 (100%) 

Idade (anos) 53 ±11,53 

Sexo (M/F) % 67,96 / 32.04 

Etiologia % 

VHC 

OH 

VHB 

NASH 

Cripto 

CBS 

Auto imune 

Outros 

 

34,9 

29,1 

7,7 

6,8 

5,8 

5,0 

2,8 

7,9 

Escore MELD 

Média 

Mediana 

 

14,7 ±6,45 

14 (6 -32) 

CPT A/B/C % 38,4/47,2/14,2 

AFP (≥20 ng/mL) % 25,7 

AFP (≥9.1 ng/dL) % 33,3 

SHP % 83,9 

Nota: CHC, carcinoma hepatocelular; VHC, vírus da hepatite C; OH, álcool; VHB, vírus da 
hepatite B; NASH, esteato hepatite não alcoólica; Cripto, criptogênica; CBS, cirrose biliar 
secundária; MELD, Modelo para doença hepática terminal; CPT, Child-Turcotte-Pugh; AFP, 
alfa feto proteína; SHP, síndrome clínica de hipertensão portal. 
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4.2 -  Elastografia nos pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC) 

 

Entre os 45 pacientes com nódulos no presente estudo (CHC), 

observamos idade média de 54,18 (±12,22), maior prevalência do sexo 

masculino com 68,89% e o diagnóstico mais comum foi o VHC em 51,11% 

dos casos, seguido por VHB com 17,78% dos casos, auto imune em 6,67%, 

OH em 4,44%, NASH 4,44%, criptogênica em 4,4% e outras em 11,24%. O 

valor do escore MELD médio foi de 14,79 (±7,01). O tratamento prévio para 

CHC foi realizado em 48,94% dos casos, sendo que estes estavam em 

regime de rastreio para CHC através da ultrassonografia.  

Entre os mesmos 45 pacientes, observamos o seguinte quanto ao 

número de nódulos: 27 com nódulo único, 9 com 2 nódulos, 4 com 3 

nódulos, 2 com 4 nódulos e 3 com 5 ou mais nódulos. Em relação ao 

tamanho dos nódulos: média de 3,5cm e variando de 30mm até 13cm, 

sendo destes 3 casos < 1 cm, 9 entre 1-2cm, 14 entre 2-3cm; 8 entre 3-4 

cm; 3 entre 4-5 cm; 8 casos >5cm. Dezoito (n=18) pacientes encontravam-se 

dentro dos Critérios de Milão (paciente cirrótico com nódulo único ≤ 5 cm, ou 

até 3 nódulos ≤ 3 cm, e ausência de trombose tumoral de veia porta) e foram 

incluídos em situação especial para transplante de fígado. 

A Elastografia hepática foi realizada pelo método de elastografia 

transitória (Fibroscan®) e ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse), e 

obtivemos os achados descritos na Tabela 2. O valor da mediana do 

Interquartile range (IQR)% = 16,1% (variação 3 a 31%) e mediana IQR = 
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6,75 (variação de 0,6 a 16,5). Nos casos do ARFI, o IQR do parênquima foi 

de 0,25 e a variação IQR foi de 0,03 – 0,32. Na população estudada de 103 

pacientes, a ET (Fibroscan®) foi realizada com sucesso em 75 de 103 

pacientes e ARFI em 78 de 78 pacientes. A aplicabilidade do ARFI foi de 

100% dos casos, pois inicialmente não foi disponível o ARFI em 24 casos; e 

a aplicabilidade do ET foi de 73% dos casos, em 28 casos o exame foi 

realizado sem sucesso. A taxa de sucesso do Fibroscan® variou de 70 - 

100% (média 93%) obtida pelo sistema na aquisição das medidas pelo 

sistema. 

 

Tabela 2 -  Elastografia transitória (Fibroscan®) e ARFI em pacientes com 
carcinoma hepatocelular (CHC) 

 

Parametros/ 

CHC 

Fibroscan® (KPa) 

(n=39) 

ARFI® (m/s) 

(n=38) 
ARFI® lesão (m/s) 

Média 

Mediana 

30,4± 21.0 

24,6 (4,6-75) 

1,97±0,64 

1,98(0,65-3,2) 

1,89±0,74 

2,16(0,59-2,8) 

Nota: Valores da média e desvio padrão; mediana e variação. CHC, carcinoma 
hepatocelular; ARFI, Acoustic Radiation Force Impulse; KPa, Kilo Pascal. 
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4.3  Análise comparativa dos pacientes com carcinoma hepatocelular 

(CHC) e sem CHC 

 

A partir destes dados iniciais dividimos em grupos com nódulo (n=45) 

e sem nódulo (n=58). Na análise comparativa dos pacientes com e sem 

CHC, observamos significância estatística na etiologia VHC para a presença 

de CHC (p<0,05), assim como a AFP (p<0.05) (Tabela 3). Pela análise 

multivariada e regressão logística a etiologia VHC apresentou risco 

aumentado para a presença de CHC. (OR: 26,84, IC 95%: 5,44 ; 132,35, p < 

0,0001) (Figura 4 e Tabela 4).  
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Tabela 3 -  Dados dos 103 pacientes comparando CHC e não CHC 
 

Nota: CHC, carcinoma hepatocelular; VHC, vírus da hepatite C; OH, álcool; VHB, vírus da 
hepatite B; NASH, esteato hepatite não alcoólica; Cripto, criptogênica; CBS, cirrose biliar 
secundária; MELD, Modelo para doença hepática terminal; CPT, Child-Turcotte-Pugh; AFP, 
alfa feto proteína; SHP, síndrome clinica de hipertensão portal. 
 

 

 

Parâmetros 
CHC 

45 (44%) 

Não-CHC 

58 (66%) 
p valor 

Idade (anos) 54,1±12,22 52,1±11,05 0,448 

Sexo (M/F) % 68,89 / 31,11 68,42 /31,57 >0,05 

Etiologia % 

VHC 

OH 

VHB 

NASH 

Cripto 

CBS 

Auto imune 

Outros 

 

51,1 

4,4 

17,8 

4,4 

4,4 

2,2 

6,6 

4,7 

 

21 

49,1 

0 

8,7 

7 

7 

0 

7,2 

 

<0,001 

Escore MELD 

Média 

Mediana 

 

14,79 ±7,01 

12 (6 – 30) 

 

14,76± 6,06 

14 (6-32) 

0,693 

CPT A/B/C % 42,8/45,2/11,9 35,4/50/14,5 0,801 

AFP (≥20 ng/mL)% 38.9 10,3 0,011 

AFP (≥9.1 ng/dL)% 50 13,7 0,003 

SHP % 73,6 91,7 0,038 
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Tabela 4 -  Regressão logística para presença de CHC nos pacientes 
estudados 

 
Análise simples 

Variáveis Odds Ratio 95% CI p valor 

VHC etiologia 26,84 5,44 – 132,35 <0,0001 

Ascite 0,42 0,18 – 0,93 0,033 

AFP (≥20 ng/dL) 5,51 1,4 – 21,69 0,015 

Encefalopatia 0,76 0,31 – 1,85 0,546 

SHP 0,25 0,07 – 0,89 0,032 

Fibroscan (>9Kpa) 1,75 0,45 – 6,8 0,419 

ARFI (>2,56m/s) 2,78 0,66 – 11,69 0,162 

 

Análise múltipla 

Variáveis Odds Ratio 95% CI p valor 

VHC etiologia 12,06 2,03 – 71,78 0,006 

AFP (≥20 ng/dL) 5,47 1,16– 25,75 0,032 

Nota: VHC, vírus da hepatite C; SHP, Síndrome Clínica Hipertensão Portal, AFP, Alfa feto 
proteína; CHC, carcinoma hepatocelular. 
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Figura 4 -  Relação das etiologias entre os grupos com CHC e sem CHC. 
Bar-plot mostrando valores mínimo e máximo. À esquerda os 
mais prevalentes e à direita todas as etiologias avaliadas 

 

A etiologia VHC apresentou significância estatística para a presença 

de nódulo. (p<0,0001) (Figura 4). Em relação à presença de nódulo, a 

classificação CTP não apresentou significância estatística (p=0,801) (Figura 5). 

 

Figura 5 -  Classificação Child-Turcotte-Pugh (CTP) e Modelo para 
doença hepática terminal (MELD) entre os grupos com CHC e 
sem CHC (p=0,801 - CPT) (p=0,693 – MELD). Bar-plot e box-
plot mostrando valores mínimo e máximo 
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Comparando o MELD nos dois grupos não observamos significância 

estatística (p=0,693) (Figura 5).  

Exames laboratoriais foram coletados dos 103 pacientes analisados. 

Selecionamos exames gerais, específicos e básicos para avaliação de 

classificação como pontuação de gravidade e estabelecimento de 

prognóstico como AFP (Figura 6) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 -  Exames laboratoriais na população estudada 
 

Nota: Valores da média e desvio padrão; valores da média e erro padrão; mediana e 
variação. alanino aminotransferase (AST), aspartato aminotransferase (AST), bilirrubinas 
total (BT) e bilirrubina direta (BD), albumina sérica, plaquetas, taxa nomatizada internacional 
(INR), alfa fetoproteína (AFP).  

 

Parâmetros  Geral (n=103) CHC (n=45) Sem CHC (n=58) Valor p 

AST (U/L) 193,32± 1188,1 

51 (6 – 11456) 

341,45± 271,18 

59,5 (6 -11456) 

65,69± 6,36 

49 (15-176) 

0,491 

ALT(U/L) 80,97± 266,13 

33 (3 – 2486) 

124,81± 59,81 

40 (8 - 2486) 

42,17± 5,24 

30 (3 – 206) 

0,12 

BT (mg/dL) 3,17± 3,37 

2,03 (0,27- 15,76) 

2,9± 0,46 

1,83 (0,27 – 15,76) 

3,41± 0,51 

2,03 (0,39 – 14,5) 

0,549 

BD (mg/dL) 1,98± 2,43 

1,04 (0,11- 10,62) 

1,7± 0,31 

1,01 (0,11 – 9,22) 

2,22± 0,39 

1,04 (0,14 – 10,62) 

0,485 

ALB 

(g/L) 

3,51± 0,72 

3,5 (1,8 -4,9) 

3,52± 0,11 

3,5 (2,2 – 4,8) 

3,53± 0,11 

3,5 (1,8 – 4,9) 

0,922 

INR  1,39± 0,45 

1,25 (0,89 -3,29) 

1,39± 0,08 

1,22 (0,89 – 3,29) 

1,39± 0,05 

1,31 (0,95 – 2,6) 

0,139 

Creatinina  

(mg/dL) 

1,26± 1,4 

0,86 (0,48 – 8,21) 

1,38± 0,25 

0,88 (0,48 – 8,21) 

1,17± 0,17 

0,86 (0,5 – 8,06) 

0,959 

Plaquetas 

(x103/mm3) 

111± 60 

98 (13 – 339) 

112± 10 

97 (13 – 339) 

110± 7 

100 (24 – 232) 

0,817 

AFP 

(ng/mL) 

578,89± 3955,13 

3,75 (0,6 - 32150) 

1041,6± 890,75 

7,2 (0,6 – 32150) 

24,28± 11,62 

2,9 (0,9 – 226) 

0,02 
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O valor de corte da alfa fetoproteína maior ou igual a 20 ng/mL 

(AFP.C), já apresentada na literatura por Sangiovanni A et al. em 2004 40, 

mostrou diferença estatística (p=0,011) entre os grupos, e através da 

regressão logística, demonstrou risco aumentado para a presença de CHC 

em relação ao valor de AFP menor que 20 ng/mL (OR: 5,46, IC 95%: 1,16; 

26,75, p=0,032) (Tabela 4). A avaliação do valor da alfa-feto proteína sérica 

a partir do ponto de corte de 9,2 ng/mL (AFP.C2), obtido neste estudo, 

também demonstrou significância estatística entre os grupos (p=0,003). 

 

Figura 6 -  Comparação do nível sérico de alfa-feto proteína (AFP) (ng/dL) 
entre os grupos com nódulo e sem nódulo (p=0,02). Bar-plot 
mostrando valores percentuais em duas análises de valores 
[AFP C – 20 ng/ml (Sangiovanni A, 2004) 40 (p=0,011) e AFP 
C2 – 9,1ng/ml ponto de corte obtido no presente estudo 
(p=0,003)]. 

 

Na comparação da presença de ascite entre os grupos, esta esteve 

presente em 36,33% no grupo com nódulos e em 57,89% no grupo sem 

nódulo, com diferença estatística (p=0,045). 
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Na avaliação dos testes diagnósticos realizados através da curva 

ROC, observamos na variável AFP o ponto de corte no presente estudo de 

9,1 ng/mL. O ponto de corte para detecção do CHC através do Fibroscan® 

foi de 9 KPa e pelo ARFI 2,56 m/s demonstrado na Tabela 5. Assim como os 

valores obtidos nos testes, no grupo VHC a probabilidade de o indivíduo ter 

CHC foi de 80% quando o Fibroscan® apresentou valores maiores que 26,3 

Kpa (Tabela 5 e Figura 7). A Acurácia do ARFI no grupo VHC foi 74% e 86% 

no OH. A Acurácia do Fibroscan no VHC foi 17% maior do que no OH 

(Tabela 6). O valor do Fibroscan no parênquima do paciente sem CHC no 

OH foi o dobro do valor do VHC (p<0,05) (Tabela 7). 

 

 

Figura 7 -  Curva ROC da variável Fibroscan para presença de CHC nos 
pacientes etiologia VHC 
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Tabela 6 -  Características da Curva ROC para detecção de CHC pela 
elastografia (Fibroscan® e ARFI®) e AFP 

 

Parâmetros 

Ponto de corte 

Total 

103 (100%) 

VHC 

36 (34,9%) 

OH 

30(29,1%) 

Fibroscan® (KPa) 

Sens 

Spec 

PPV 

NPV 

AUROC 

9 

0,92 

0,17 

0,55 

0,67 

0,453 

26,3 

0,57 

0,67 

0,8 

0,4 

0,611 

26,6 

1 

0,33 

0,08 

1 

0,333 

ARFI (m/s) 

Sens 

Spec 

PPV 

NPV 

AUROC 

2,56 

0,21 

0,92 

0,73 

0,55 

0,462 

1,62 

0,94 

0,22 

0,71 

0,67 

0,494 

2,74 

0,5 

0,89 

0,33 

0,94 

0,566 

AFP (ng/dL) 

Sens 

Spec 

PPV 

NPV 

AUROC 

9,1 

0,5 

0,86 

0,82 

0,58 

0,67 

2,2 

1 

0,25 

0,76 

1 

0,539 

23,9 

1 

1 

1 

1 

0,1 

Nota: AUROC, Area under the Receiver Operating Characteristic (area sob a curva ROC); 
carcinoma hepatocelular (CHC); VHC, virus da hepatite C; NPV, valor preditivo negativo; 
PPV, valor preditivo positive positivo; Sens, sensibilidade; Spec, specificidade. 
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Os dados da elastografia (Fibroscan® e ARFI®) para etiologia VHC e 

alcoólica avaliados separadamente estão demonstrados na Tabela 7, em 

comparação com o respectivo MELD escore médio de cada grupo. 

 

Tabela 7 -  Elastografia pelo Fibroscan® e ARFI® no parênquima hepático 
dos pacientes estudados com e sem CHC para etiologia VHC e 
alcoólica (OH), e MELD escore 

 

Parâmetros / Grupos 
Com CHC 

VHC (n=21) 

Sem CHC 

VHC (n=9) 
Valor p 

Fibroscan® (kPa) 

MELD 

30,89± 4,09 

14,28± 6,60 

22,1± 4,04 

11,63± 4,41 

0,353 

0,312 

ARFI® (m/s) 2,14± 0,12 2,06± 0,09 0,979 

Parâmetros / Grupos OH (n=1) com CHC OH (n=18) sem CHC Valor p 

Fibroscan® (kPa) 

MELD 

26,6± NA 

21 

44,88± 5,62 

12,18 ± (5,0) 

0,647 

NA 

ARFI® (m/s) 2,31± 0,43 2,21± 0,11 0,81 

Parâmetros / Grupos 
Sem CHC 

VHC (n=9) 

Sem CHC 

OH (n=18) 

Valor p 

Fibroscan® (kPa) 

MELD 

22,1± 4,04 

11,63 ±4,41 

44,88± 5,62 

12,18 ± (5,0) 

0,022 

0,48 

ARFI® (m/s) 2,06± 0,09 2,21± 0,11 0,961 

Nota: Valores da média e erro padrão (comparativa). 
 

 

O valor do Fibroscan no parênquima nos grupos sem CHC, nas 

etiologias VHC e OH, apresentou significância estatística (p=0,022), sendo 

que os valores médios da elastografia na etiologia OH foram maiores, 

aproximadamente o dobro do valor da elastografia na etiologia VHC. 
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Na análise do MELD escore, os valores foram semelhantes entre os 

grupos avaliados. No grupo OH, tivemos um único paciente com CHC que 

apresentou valor de MELD escore de 21. A realização dos dois exames 

elastográficos ocorreu em 50 pacientes dos 103, e 58 pacientes fizeram 

somente Fibroscan ou ARFI. 
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4.7  Resultados Gerais e seguimento 

 

Dos 103 pacientes hepatopatas em triagem de lista para o transplante 

de fígado analisados neste período do estudo, observamos uma sobrevida 

global em 1 ano de 92,26%, ou seja, tivemos 9 óbitos. Desses óbitos, 7 

casos sem diagnóstico de CHC e apenas dois com CHC. Sendo a etiologia 

mais prevalente na mortalidade o OH com 55% (n=5), seguido por VHC 

(n=2), criptogênico em 1 caso e hepatopatia crônica também em apenas 1 

caso. O valor médio encontrado nesta população pelo Fibroscan® (kPa) foi 

de 50,87 kPa e pelo ARFI (m/s) de 2,02 m/s. Os casos que evoluíram para 

óbito apresentaram valores elevados na elastografia e no MELD escore 

(p<0,05) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 -  Valores da elastografia transitória (Fibroscan®), ARFI e MELD 
escore avaliando mortalidade 

 

Parâmetros Óbito Vivo (n=63) Valor de p 

Fibroscan® (KPa) n=4 50,87 ± 20,9 31,65± 22,2 0,098 

ARFI® (m/s) n=9  2,02 ± 0,37 2,02± 0,57 0,994 

MELD escore n=9 21,00 ± 6,09 14,01±6,25 0,035 

Nota: Valores da média e desvio padrão; mediana e variação. CHC, carcinoma 
hepatocelular; ARFI, Acoustic Radiation Force Impulse; KPa, Kilo Pascal. 
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Destes 103 pacientes, 58 foram incluídos em lista de transplante de 

fígado; destes 58 pacientes, 7 foram transplantados com uma sobrevida no 

primeiro ano de 86%. Tivemos somente 1 óbito entre os transplantados. Do 

restante dos pacientes em lista, tivemos 14 remoções por MELD baixo (8 

casos), condições clínicas desfavoráveis (3 casos) e perda de critério do 

tumor (2 casos). 

 

 

 

 



 

 

5 - DISCUSSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discussão 
 

 

39

 

5  DISCUSSÃO 

 

O presente estudo é pioneiro na avaliação dos pacientes em triagem 

para lista de transplante de fígado pela elastografia hepática, ou seja, foi 

realizado nos pacientes com hepatopatia grave, com a presença de 

síndrome clínica de hipertensão portal em 83,9% dos casos e com a 

classificação clínica pelo Child-Pugh-Turcotte B em quase 50% dos casos. 

Além disso, foram avaliadas as diversas etiologias de doença hepática, 

casos clinicamente descompensados e com ascite, sintomas (dor, mal estar, 

emagrecimento, icterícia, anorexia ou fraqueza) e com elevação do escore 

MELD que puderam ser avaliados pelos métodos não invasivos da 

elastometria. A maioria dos estudos prévios com a elastografia analisou 

hepatopatias crônicas em fase compensada e uma única etiologia 41, 42, 43. 

Por outro lado, verificamos que a infecção pelo VHC foi a etiologia mais 

prevalente em nosso estudo com 35% dos casos, assim como no trabalho 

de Pesce et al. onde a hepatite C foi presente em 66,2% de seus pacientes 

44. 

A medição da rigidez do fígado usando elastografia é reconhecida 

como bom método para avaliar com precisão o estágio de fibrose hepática 

em pacientes hepatopatas assim como estadiar os graus de complicações 

da cirrose tais como hipertensão portal, risco de sangramento das varizes 

esofágicas e risco de CHC 41, 42, 43. 
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O aparecimento do CHC está relacionado ao maior grau de fibrose 

hepática 4. Os trabalhos têm demonstrado que pacientes com valores 

aumentados de elastografia estão relacionados à progressão das doenças 

crônicas do fígado apresentando maior chance de desenvolvimento do CHC 

36. Portanto, postula-se que a mensuração por elastografia pode ser uma 

ferramenta valiosa para a avaliação não-invasiva do risco de 

desenvolvimento de carcinoma hepatocelular em hepatopatas crônicos. 

Os primeiros estudos relataram um valor de corte de 53,7 kPa como 

sugestivo para a presença de CHC em pacientes cirróticos por VHC 36. 

Pesce et al.44, em estudo com a elastografia transitória, avaliou um total de 

77 pacientes com cirrose, 42 (54,5%) dos quais tinham CHC, incluídos neste 

estudo durante 2009-2011, sobre a avaliação da fibrose hepática pela 

elastografia transitória a qual pode ser útil no acompanhamento de pacientes 

com cirrose, relatou o valor da mediana pelo Fibroscan® em todos os 

pacientes de 27,9kPa 44, no entanto, o presente estudo encontrou valor de 

mediana de 26,3kPa muito similar ao estudo de Pesce A. et al. nos 

pacientes com VHC. Estudos posteriores demonstram valores cada vez 

menores de elastografia pelo Fibroscan® para presença de CHC 41,42,43. No 

atual trabalho notamos ponto de corte na população estudada com risco 

para CHC de 9 kPa pelo Fibroscan®. Park H. et al. publicou um estudo com 

a avaliação de 47 pacientes com diferentes tipos de massas hepáticas um 

ponto de corte do ARFI® para CHC ou lesão maligna maior que 1,82 m/s 45. 

Além disso, descreveu a média do CHC em seu trabalho de 2,48 m/s 45. No 
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presente estudo demonstramos valor médio do ARFI® nos casos de CHC de 

1,97 m/s e ponto de corte para risco de CHC de 2,56 m/s.  

Masuzaki et al. observaram que pacientes com hepatopatia crônica 

pelo VHC estratificados por elastografia apresentaram maior chance de CHC 

por ano dependendo do valor obtido em kPa 14. No presente trabalho 

também observamos que o aumento da fibrose hepática (Fibroscan® e 

ARFI®), associado com valores aumentados de AFP e a etiologia específica 

para vírus da hepatite C (VHC) são fatores preditores positivos da presença 

de carcinoma hepatocelular (CHC) em pacientes com cirrose hepática em 

triagem para transplante de fígado. Por conseguinte, os fatores de risco para 

o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular na população da triagem da 

lista de transplante de fígado foram a etiologia pelo vírus da hepatite C, o 

valor de AFP com ponto de corte maior que 9 ng/dL, os valores da 

elastografia pelo FibroScan® maiores do que 9,1 ng/dL e maior do que 2,56 

m/s no ARFI®. 

O rastreamento dos pacientes hepatopatas e a periodicidade da 

avaliação pelo exame por imagem é controverso na literatura. A Associação 

Europeia para o Estudo do Fígado recomenda a realização do exame de 

imagem pela ultrassonografia com 6 meses de intervalo para pacientes 

cirróticos 16. Trinchet et al. realizaram um estudo prospectivo, controlado e 

randomizado com ultrassonografia a cada 3 e 6 meses, com isso verificaram 

um maior número de falsos positivos no braço de menor intervalo, assim 

recomendaram a realização do exame em lesões menores com intervalos 

menores que 6 meses, ou seja, a cada 3 meses 17. Em um rastreamento 
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clínico realizado por Paranaguá-Vezozzo et al. 46 no Departamento de 

Gastroenterologia da FMUSP, com um seguimento de 10 anos 

contemplando um total de 884 pacientes, através da ultrassonografia e alfa 

feto proteína, foram analisados pelo menos 1 vez ao ano, onde se observou 

a presença de CHC em 72 casos (8,1%) e uma taxa anual de incidência de 

risco de CHC de 2,8%. Nesta vigilância, os autores chamaram a atenção 

que apesar da adesão ao programa ter sido somente de 80% dos casos, 

ainda assim os pacientes possam ser beneficiados com um adequado 

manejo clínico 46. Com os achados do presente estudo, acreditamos que 

poderíamos estratificar o seguimento dos pacientes com a associação dos 

métodos de imagens com o valor da elastografia para cada etiologia. Desta 

forma, poderíamos sugerir que os para os pacientes com cirrose alcoólica 

deveriam realizar um seguimento a cada 6 meses, mas principalmente nos 

pacientes com vírus da hepatite C que quando apresentarem valores 

elastográficos maiores que 26,3kPa pelo Fibroscan poderiam ter seu 

rastreamento indicado a cada 3 meses devido ao maior risco de surgimento 

de CHC. 

Em uma análise realizada por Castera et al. 30 Com um total de 13369 

pacientes no ano de 2010, foi encontrada uma taxa de sucesso pela ET de 

69%, ou seja, insucesso ou falência em 31%, valores inconsistentes em 

15,8% e as medidas confiáveis em 80% 30. A taxa de aplicabilidade do 

ARFI® em nossa população de estudo foi de 100%, por outro lado a 

aplicabilidade do ET foi de 73% dos casos. Comparando o ARFI® com o 

Fibroscan® no presente estudo observamos que o ARFI® é o método com 
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maior aplicabilidade clínica, podendo ser realizado em um maior número de 

casos, como em pacientes obesos e com volumes maiores de ascite. Além 

do mais, ambos os métodos apresentam a grande vantagem de não serem 

invasivos e demonstrarem o valor estimado de fibrose do fígado. 

Feier et al. 42 avaliaram que no grupo com CHC, o grau de dureza do 

fígado foi significativamente maior do que o grupo sem CHC (42 vs 27 kPa, 

p<0,0001). Na análise multivariada, os valores altos de elastografia e AFP 

foram medidas independentemente associadas com a presença de CHC 

(p<0,0001) 42. No presente estudo verificamos que a variável AFP 

apresentou valores significativamente elevados no grupo com CHC em 

relação ao sem CHC (p= 0,02). Por outro lado, os valores elevados da 

elastografia foram encontrados em ambos os grupos, sem diferença 

estatística. Com isso, tal fato, chamou-nos atenção em que o grupo sem 

CHC apresentou também valores aumentados na elastografia, evidenciando 

assim sinais de uma fibrose ainda maior. A fibrose avançada e a cirrose são 

diferentes entre as diversas etiologias, e tal afirmação vem sendo 

confirmada pela literatura ao longo dos anos, inicialmente demonstrada por 

pioneiro estudo publicado na década de 1950 pelos eméritos professores 

Mário Rubens Montenegro em 1957 e 1958, e Luiz Caetano da Silva em 

1958 com avaliações baseadas em análises de 10.000 autópsias 

consecutivas 47, 48, 49. Em nosso trabalho ao compararmos os valores da 

elastografia nos pacientes sem CHC na etiologia alcoólica com o VHC, 

observamos o dobro dos valores elastográficos obtidos pelo Fibroscan 

(p=0,022) com dados semelhantes de MELD e CHILD. Isto nos sugere, que 
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para o mesmo grau de função hepática a hepatopatia pelo álcool tem muito 

mais fibrose e por isso apresentou valores maiores na elastografia. 

O valor do escore MELD está bem estabelecido como prognóstico em 

doentes cirróticos e em lista para o transplante de fígado 50. Após sua 

implementação em 2006 no Brasil, foi demonstrado pelos autores Nacif et al. 

51 um aumento no número de transplantes de fígado realizados no estado de 

São Paulo e no Departamento de Gastroenterologia da FMUSP, 

demonstrado em estudo clínico retrospectivo de 2002 a 2012 51. Podemos 

notar neste estudo que o valor do escore MELD apresenta-se 

significativamente mais alto nos pacientes em triagem para lista de 

transplante de fígado avaliados pela elastografia que evoluíram a óbito 

(p=0,035) e valores elevados pela elastografia hepática (Fibroscan®) com 

tendência significativa (p=0,098) nestes mesmos pacientes, demonstrando 

relação positiva com a mortalidade. 

Como limitações do estudo atual, observamos um viés de seleção, ou 

seja, avaliamos todos os pacientes da triagem para transplante de fígado por 

conveniência, sem um pareamento adequado dos pacientes por definição 

para serem comparados como grupos com e sem CHC. Por isso, avaliamos 

pacientes com graus variados de ascite, encefalopatia e hipertensão portal. 

Outro dado relevante, foi o fato de que, quando dividimos a amostra por 

etiologias, obtivemos números insuficientes para melhores correlações, 

como, por exemplo, somente um caso de cirrose alcoólica com CHC. Em 

adição, as avaliações das elastografias foram realizadas em conjunto nos 

mesmos pacientes (Fibroscan® e ARFI®) em somente 50 casos, devido à 



Discussão 
 

 

45

indisponibilidade inicial do ARFI® e à menor aplicabilidade do Fibroscan®, 

tornando assim difícil a comparação entre estes dois métodos. Por outro 

lado, uma meta-análise realizada em 2012 por Bota et al.52 incluindo 1163 

pacientes demonstrou o ARFI® ser um bom método para avaliar a fibrose 

hepática por apresentar maior taxa de medições confiáveis e valor preditivo 

semelhante ao TE para a fibrose significativa e cirrose 52. Além disso, outra 

publicação de Crespo et al.2 defende as vantagens do método ARFI® tão 

eficaz quanto o Fibroscan® na avaliação não invasiva da fibrose hepática, e 

sua inclusão a um aparelho de ultrassom facilita a sua incorporação na 

prática clínica de rotina 2.  

No presente estudo apresentamos os valores da elastografia hepática 

por dois métodos não invasivos de predição de fibrose e correlacionamos os 

valores nas etiologias mais prevalentes, ou seja, na hepatite crônica pelo 

VHC e alcoólica. Conseguimos demostrar que a etiologia alcoólica apresenta 

valores muito mais elevados para uma mesma função hepática quando 

comparados à hepatite crônica pelo VHC. Como fatores de risco para o 

carcinoma hepatocelular demonstramos a etiologia pelo VHC e valores 

aumentados da AFP foram fatores independentes associados ao CHC. 

Também conseguimos identificar uma correlação positiva entre os casos 

com valores aumentados de escore MELD e os valores do Fibroscan® nos 

pacientes que evoluíram a óbito. Por fim, podemos concluir que a avaliação 

pela elastografia na população estudada apresenta-se como mais uma 

ferramenta no seguimento de pacientes cirróticos especialmente 
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potencializando e facilitando o manejo dos pacientes com risco de carcinoma 

hepatocelular. 
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6 -  CONCLUSÕES 

 

Nas condições do presente trabalho pode-se concluir que: 

Os pacientes em triagem para transplante de fígado com carcinoma 

hepatocelular apresentam valores elevados de elastografia tanto pelo 

Fibroscan® quanto pelo ARFI®. A elastografia apresenta-se como uma 

importante ferramenta não invasiva para o acompanhamento de cirróticos 

graves podendo ajudar no manejo do carcinoma hepatocelular.  
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