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RESUMO 
 

Felga GEG. Análise dinâmica de sobrevida conforme dados do Inquérito Nacional de 
Carcinoma Hepatocelular e Transplante de Fígado [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 
INTRODUÇÃO: Enquanto a análise de sobrevida tradicional estima 
inadequadamente o prognóstico futuro dada alguma sobrevida inicial, a sobrevida 
condicional ajusta a sobrevida futura pela já observada, permitindo a compreensão 
da distribuição temporal do impacto dos preditores. OBJETIVOS: Estimar e analisar 
as sobrevidas global e livre de doença até o décimo ano pós-operatório; identificar 
preditores independentes destes desfechos; estimar e analisar as sobrevidas 
condicionais global e livre de doença de cinco anos dada a sobrevida até o quinto 
ano pós-operatório; analisar o comportamento dos preditores dos desfechos ao 
longo do tempo. MÉTODOS: Estudo retrospectivo envolvendo 13 centros brasileiros. 
Dados clínicos, radiológicos e anatomopatológicos foram considerados. Utilizou-se o 
método de Kaplan-Meier com o teste log-rank para comparar fatores e a regressão 
de Cox obteve a razão de riscos. A sobrevida condicional foi calculada a partir das 
tábuas de sobrevida e a diferença padronizada reavaliou as variáveis consideradas 
significativas. RESULTADOS: 1157 pacientes foram incluídos. A sobrevida global de 
1, 3, 5, 7 e 10 anos foi 78,6%, 72,3%, 66,0%, 61,3% e 59,4%, respectivamente. 
Foram preditoras de sobrevida global: idade [HR 1,04 (IC 95% 1,02-1,06), p 0.000], 
sexo feminino [HR 1,35 (IC 95% 1,02-1,79), p 0.038], recidiva pós-operatória do 
CHC [HR 1,35 (IC 95% 1,08-1,79), p 0.003], diâmetro do maior nódulo viável no 
explante [HR 1,01 (IC95% 1,01-1,02), p 0.006], invasão vascular não discriminada 
[HR 3,18 (IC95% 1,48-6,85), p 0.004], invasão micro [HR 1,65 (IC 95% 1,27-2,15), p 
0.001] e macrovascular [HR 2,25 (IC 95% 1,30-3,89), p 0.000]. A sobrevida 
condicional global de 5 anos ao final do 1°, 3° e 5° anos foi 79,5%, 82,2% e 90,0%, 
respectivamente. As variáveis preditoras na análise univariada tiveram 
comportamento errático ao longo do tempo. A sobrevida atuarial livre de doença em 
1, 3, 5, 7 e 10 anos foi 94,2%, 90,1%, 89,8%, 87,5% e 87,5%, respectivamente. 
Foram preditoras de sobrevida livre de doença: nível sérico de alfa-fetoproteína no 
diagnóstico [HR 1,0 (IC 95% 1,01-1,02), p 0.000], CHC dentro do critério de Milão no 
diagnóstico [HR 0,42 (IC 95% 0,22-0,80), p 0.008], explante dentro do critério de 
Milão [HR 0,34 (IC 95% 0,17-0,68), p 0.002], explante com neoplasia pouco 
diferenciada ou hepatocolangiocarcinoma [HR 3,04 (IC 95% 1,75-5,30), p 0.000], 
invasão vascular não discriminada [HR 15,72 (IC 95% 3,44-71,83), p 0.000], invasão 
micro [HR 3,40 (IC 95% 1,83-6,28), p 0.000] e macrovascular [HR 11,96 (IC 95% 
5,20-27,47), p 0.000]. A sobrevida condicional livre de doença de 5 anos ao final do 
1°, 3° e 5° anos foi 94,1%, 97,1% e 97,4%, respectivamente. Variáveis preditoras na 
análise univariada em geral tem maior impacto no primeiro ou segundo ano. 
CONCLUSÕES: Os resultados do transplante no Brasil foram comparáveis àqueles 
observados nos EUA e Europa. Considerando-se as perdas precoces, as curvas de 
sobrevida pelo método Kaplan-Meier foram pessimistas e a análise de sobrevida 
condicional fornece outra perspectiva para estes dados. O comportamento das 
variáveis determinantes de prognóstico não é uniforme ao longo do tempo. 
 
Descritores: cirrose hepática; transplante de fígado; carcinoma hepatocelular; 
análise de sobrevida; recidiva local de neoplasia; prognóstico. 

 



ABSTRACT 
 

Felga GEG. Dynamic survival analysis of the data from the Brazilian Survey of 
Hepatocellular Carcinoma and Liver Transplantation [thesis]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 
INTRODUCTION: Traditional survival analysis provides inadequate estimates of the 
future prognosis for patients with accrued survival. Conversely, conditional survival 
adjusts future survival by the already accrued survival. It provides insights into the 
temporal distribution of the effect of predictors. OBJECTIVES: To estimate and to 
analyse overall and disease free survival until the 10th post-operative year; to identify 
independent predictors of these outcomes; to estimate and to analyse 5-year overall 
and disease free conditional survival until the 5th post-operative year; to analyse the 
behaviour of the predictors of outcomes during follow-up. METHODS: Retrospective 
cohort from 13 Brazilian transplantation centers. Clinical, radiological, and 
anatomopathological data were considered. The Kaplan-Meier method with the long-
rank test for the comparison of factors was applied and the Cox proportional hazards 
model provided the hazard ratios. Conditional survival was calculated through life 
tables, while differences between significative variables were reassessed by the 
standardized difference. RESULTS: 1157 patients were included. Overall survival in 
1, 3, 5, 7 and 10 years was 78.6%, 72.3%, 66.0%, 61.3%, and 59.4%, respectively. 
350 (30.3%) deaths were observed, 240 (68.6%) in the 1st year. Overall survival was 
independently predicted by age [HR 1.04 (95% CI 1.02-1.06), p 0.000], female sex 
[HR 1.35 (95% CI 1.02-1.79), p 0.038], post-operative HCC recurrence [HR 1.35 
(95% CI 1.08-1.79), p 0.003], diameter of the largest viable nodule on the explant 
[HR 1.01 (95% CI 1.01-1.02), p 0.006], non-discriminated vascular invasion [HR 3.18 
(95% CI 1.48-6.85), p 0.004], micro [HR 1.65 (95% CI 1.27-2.15), p 0.001] and 

5-year overall macrovascular invasion [HR 2.25 (95% CI 1.30-3.89), p 0.000]. 
conditional survival at the end of the 1st, 3rd and 5th post-operative years was 79.5%, 
82.2%, and 90.0%, respectively. Predictors of overall survival identified on univariate 
analysis presented an erratic behaviour over time. Disease free survival in 1, 3, 5, 7 
and 10 years was 94.2%, 90.1%, 89.8%, 87.5%, and 87.5%, respectively. 97 (8.4%) 
reccurrences occurred. Disease free survival was independently predicted by serum 
alpha-fetoprotein upon diagnosis [HR 1.0 (95% CI 1.01-1.02), p 0.000], HCC within 
the Milan criteria upon diagnosis [HR 0.42 (95% CI 0.22-0.80), p 0.008], explant 
within the Milan criteria [HR 0.34 (95% CI 0.17-0.68), p 0.002], undifferentiated tumor 
or hepatocholangiocarcinoma on the explant [HR 3.04 (95% CI 1.75-5.30), p 0.000], 
non-discriminated vascular invasion [HR 15.72 (95% CI 3.44-71.83), p 0.000], micro 
[HR 3.40 (95% CI 1.83-6.28), p 0.000], and macrovascular invasion [HR 11.96 (95% 

5-year disease free conditional survival at the end of the 1st, CI 5.20-27.47), p 0.000]. 
3rd and 5th post-operative years was 94.1%, 97.1%, and 97.4%, respectively. 
Predictors of recurrence on the univariate analysis usually presented with greater 
impact during the 1st or 2nd post-operative year. CONCLUSIONS: Outcomes of liver  
transplantation in Brazil were comparable to those from the US and Europe. Survival 
estimates through the Kaplan-Meier method were pessimistic due to greater early 
losses. Conditional survival offers a different perspective for the same data. The 
behaviour of predictive values varies over time. 
 
Descriptors:	 liver cirrhosis; liver transplantation; carcinoma, hepatocellular; survival 
analysis; neoplasm recurrence, local; prognosis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Carcinoma hepatocelular e transplante de fígado 
 
 O carcinoma hepatocelular (CHC) é a quinta neoplasia sólida mais comum 

em todo o mundo, com mais de 500.000 casos diagnosticados anualmente1. Sua 

incidência aumenta sistematicamente, tendo dobrado nos últimos 25 anos em países 

como Estados Unidos e Inglaterra, particularmente em decorrência da pandemia 

mundial de infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) e ao grande número de casos de 

infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) no sudeste asiático e em diversas outras 

regiões2. No Brasil, embora haja uma variação regional quanto à etiologia da doença 

hepática subjacente, o VHC permanece como principal causa do CHC3. 

 Diferentemente do que se observa nas demais neoplasias sólidas, o aumento 

de sua incidência tem se acompanhado de aumento da mortalidade, valendo 

destacar que a mesma possivelmente dobrará nas próximas duas décadas4. Graças 

a sua natureza silenciosa, muitos dos indivíduos diagnosticados não são elegíveis a 

tratamentos potencialmente curativos3,4. O rastreamento com ultrassonografia de 

abdome semestral em populações de risco para o desenvolvimento do CHC pode 

modificar este panorama5-7, permitindo não apenas o reconhecimento precoce, como 

também possibilitando a implementação de modalidades terapêuticas de maior 

sucesso. Uma vez identificada a lesão suspeita, o diagnóstico do CHC pode ser 

confirmado por exames de imagem caso o padrão radiológico típico seja observado, 

não havendo necessidade de comprovação anatomopatológica de sua natureza 

para sua definição5-7. A biópsia com finalidade diagnóstica atualmente é restrita 

àqueles casos em que não é possível obter um diagnóstico preciso com exames não 

invasivos5,6. 

 A escolha do melhor tratamento para cada caso depende fundamentalmente 

do estadiamento funcional da doença hepática e do estadiamento anatômico do 

próprio tumor, conforme o algoritmo Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)5,6. São 

considerados tratamentos curativos para pacientes com CHC a ressecção cirúrgica, 

o transplante de fígado (TF) e a ablação por radiofrequência, sendo a opção por um 

ou outro método definida conforme a reserva funcional hepática, a presença de 

hipertensão portal clinicamente significativa, esta definida pela presença de varizes 

de esôfago e contagem de plaquetas inferior a cem mil por milímetro cúbico, e a 
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existência de comorbidades. Pacientes com função hepática preservada, sem 

hipertensão portal, com lesões de localização favorável e que exijam a remoção de 

poucos segmentos hepáticos são os candidatos ideais à ressecção. Aqueles com 

disfunção hepatocelular manifesta, hipertensão portal clinicamente significativa e 

cuja doença necessita ressecções amplas ou encontra-se em localização 

desfavorável para a ressecção beneficiam-se do TF. A ablação por radiofrequência 

pode ser uma opção para pacientes com contra-indicações clínicas aos tratamentos 

anteriores. 

 O TF, em particular, emerge como uma opção terapêutica muito atrativa para 

portadores de CHC, uma vez que permite a remoção completa do fígado cirrótico, 

que sabidamente é a base do desenvolvimento de grande número de CHCs8,9, mas 

também a remoção do tecido neoplásico de forma segura e radical, além de corrigir 

os distúrbios decorrentes da disfunção hepatocelular e da hipertensão portal. 

Considerando-se a evolução da técnica cirúrgica, do manejo do candidato a 

transplante em todas as fases do procedimento e a expressiva melhora dos regimes 

de imunossupressão, o TF tornou-se uma das principais modalidades terapêuticas 

para o CHC em todo mundo. Nota-se, não apenas no Brasil10, mas nos EUA11,12 e 

Europa13, um crescimento progressivo das indicações de TF por CHC irressecável, 

tornando-se necessária a ampla discussão dos critérios de alocação e resultados 

desta modalidade de tratamento. 

 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Algoritmo Barcelona Clinic Liver Cancer para o tratamento do 
carcinoma hepatocelular (adaptado da referência 6). 
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 Além dos riscos inerentes do procedimento em si e da necessidade do uso 

contínuo de imunossupressores, os principais fatores limitantes ao TF são os 

critérios de seleção de candidatos a transplante e a alocação de um recurso médico 

escasso, o enxerto hepático. 

 

1.2 – Critérios de seleção de candidatos a transplante hepático por carcinoma 
hepatocelular irressecável 
 

 A rigorosa seleção de candidatos é fundamental para a prevenção de 

recorrência tumoral pós-operatória e maximização dos resultados do transplante. 

Nos anos 80 e 90, quando o transplante passou a ser realizado de forma mais 

sistemática em diversos centros de excelência, seus resultados para portadores de 

carcinoma hepatocelular foram insatisfatórios, observando-se altas taxas de 

mortalidade e recorrência pós-operatória de doença14-21. Até então, nenhum critério 

restritivo para a seleção de pacientes era considerado. 

 Bismuth et al.22 descreveram uma coorte de 60 pacientes submetidos a 

ressecção hepática e 60 pacientes submetidos a transplante. O grupo submetido a 

transplante apresentou sobrevida global de 3 anos de 49% versus 52% do grupo 

submetido à ressecção, mas apresentou sobrevida livre de doença superior no 

mesmo período, 46% versus 27%. Analisando-se o impacto do tamanho e do 

número de lesões, observou-se que portadores de 1 ou 2 nódulos de tamanho 

inferior a 3 centímetros apresentavam sobrevida global (83% versus 41%, p < 0.05) 

e sobrevida livre de doença (83% versus 44%, p < 0.001) maior em 3 anos quando 

comparados com os pacientes ressecados. Da mesma forma, dentro do grupo 

submetido a transplante, quando comparou-se aqueles com 1 ou 2 nódulos de 

tamanho inferior a 3 centímetros com os que que excediam estes limites, notou-se 

significativa diferença em sobrevida global (83% versus 46%, p < 0.01) e sobrevida 

livre de doença (83% versus 44%, p < 0.01). Pela primeira vez foi descrito o impacto 

do número de lesões e seu tamanho na sobrevida após o transplante entre os 

portadores de CHC, o que subsidiou futuras discussões a respeito da restrição do 

acesso ao transplante conforme critérios morfológicos quantitativos bem definidos. 

 Estes achados foram posteriormente testados sob a forma de um ensaio 

clínico por Mazzaferro et al.23. Estes autores selecionaram 48 portadores de CHC 

irressecável, restringindo o acesso ao transplante àqueles com nódulos únicos de 
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até 5 centímetros ou até 3 nódulos de 3 centímetros. Com este critério de seleção, 

que ficou conhecido como critério de Milão, os autores atingiram uma sobrevida 

global e livre de doença de 75% e 83% em 4 anos, respectivamente. Quando 

analisados separadamente, os indivíduos cujo estadiamento pré-operatório coincidiu 

com o estadiamento anatomopatológico, as taxas atuariais de sobrevida global e 

livre de doença foram ainda superiores, atingindo 85% e 92% em 4 anos, 

respectivamente. 

 A partir destes resultados, o critério de Milão foi adotado como o principal 

critério de seleção de candidatos a transplante por CHC irressecável. Embora aceito, 

o critério de Milão é criticado, pois baseia-se em critérios exclusivamente 

morfológicos, como número de nódulos e tamanho dos mesmos, sem, no entanto, 

considerar a resposta a tratamentos neoadjuvantes, características 

anatomopatológicas, moleculares e genéticas do tumor que possam refinar a 

previsão prognóstica para cada paciente. Isto soma-se à observação de que mesmo 

que se respeitem os critérios de seleção atualmente empregados, até 20% de 

recorrência tumoral pós-operatória pode ocorrer24, situação na qual as opções 

terapêuticas são poucas e a sobrevida é ruim25. Outrossim, pesam contra o critério 

de Milão a observação de que muitos pacientes transplantados além dele 

apresentam bons resultados e que a melhoria dos métodos radiológicos entre 1996 

e os dias atuais pode levar à exclusão de pacientes com bom prognóstico pela 

identificação de lesões pequenas, de tamanho inferior a um centímetro.  

Diante destas críticas houve uma expansão dos critérios de transplante para 

o CHC irressecável, com o desenvolvimento de outras propostas de seleção, como 

os critérios Up-To-726, da Universidade da Califórnia – São Francisco27, Toronto28, 

entre outros29,30. Muitos destes critérios expandidos de transplante atendem à 

mesma questão fundamental: a ampliação do critério de seleção para transplante, 

sobretudo o critério de Milão, pode resultar em sobrevida pós-operatória aceitável o 

suficiente para se justificar o uso de um recurso terapêutico tão escasso quanto o 

enxerto hepático? 

 O critério Up-To-726 foi proposto por um grupo internacional que avaliou 

retrospectivamente 1556 pacientes submetidos a transplante de fígado entre 1984 e 

2006, visando à estimação do efeito de critérios morfológicos, como tamanho da 

maior lesão, o número de lesões e a presença de invasão vascular microscópica no 

explante, sobre desfechos como sobrevida global e sobrevida livre de doença. 
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Subanálises da amostra sugeriram a existência de um grupo de pacientes que, na 

ausência de invasão vascular microscópica, apresentava sobrevida global de ao 

menos 70% em 5 anos. Tratava-se de um grupo posteriormente chamado de Up-To-

7, pois a soma de tamanho do maior nódulo em centímetros e do número de lesões 

deveria ser inferior a 7. Isto poderia incluir quaisquer combinações possíveis destas 

duas variáveis, como por exemplo, 1 nódulo de 7 centímetros ou 3 nódulos medindo 

o maior deles 4 centímetros, entre outras. A sobrevida global deste subgrupo em 5 

anos foi de 71,2%, que foi muito semelhante aos 73,3% observados entre os 

pacientes dentro do critério de Milão a revelia de presença ou ausência de invasão 

vascular microscópica. Por outro lado, pacientes excedendo o critério Up-To-7 e 

aqueles além do critério de Milão que apresentavam invasão vascular microscópica 

apresentaram sobrevida de 48,1% em 5 anos. 

 Em 2005, Yao et al.27 propuseram critérios para a seleção de candidatos com 

CHCs fora dos critérios de Milão para downstaging com terapia loco-regional 

visando, mais tarde o transplante de fígado, o que viria a ser conhecido como critério 

da Universidade da Califórnia – São Francisco. Os critérios de seleção de 

candidatos eram, novamente, morfológicos: lesão única entre 5 e 8 centímetros; 2 a 

3 lesões, ao menos uma delas acima de 3 cm, mas nenhuma maior que 5 cm, com 

diâmetro total não superior a 8 centímetros; 4 a 5 lesões, todas com tamanho de até 

3 centímetros, sendo o diâmetro total não superior a 8 centímetros. Aqueles com 

invasão vascular macroscópica nos exames de imagem não foram elegíveis. Eram 

considerados bem sucedidos aqueles que atingissem o critério de Milão após a 

terapia neoadjuvante ou que apresentassem resposta completa ao tratamento, não 

havendo áreas residuais de contrastação das lesões em exames de imagem 

trifásicos. Mais recentemente, o mesmo grupo apresentou os resultados de longo 

prazo deste critério, comparando 118 candidatos a downstaging com 488 candidatos 

a transplante com CHC dentro do critério de Milão31. Observou-se maior 

probabilidade de remoção de lista de espera no grupo submetido a downstaging 

(34,2% versus 25,6% em 2 anos, p 0.04), mas a sobrevida global (77,8% versus 

81%, p 0,69) e a sobrevida livre de doença (90,8% versus 88%, p 0,66) em 5 anos 

foram equiparáveis. 

 Em 2011, o grupo da Universidade de Toronto28, reconhecendo problemas 

como a dificuldade em diagnosticar lesões pequenas em portadores de CHC 

multifocal, a dificuldade de mensuração das lesões, as frequentes falhas no 
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adequado estadiamento radiológico e a correlação errática de critérios morfológicos 

com o verdadeiro comportamento biológico do CHC, propôs um critério de seleção 

de candidatos a transplante que fosse independente dos critérios habitualmente 

aplicados. Segundo este critério, seriam elegíveis a transplante aqueles indivíduos 

com CHC restrito ao fígado, sem limite de tamanho ou número de lesões e sem 

invasão vascular macroscópica, desde que mantivessem bom performance status e 

cuja lesão dominante não fosse pouco diferenciada no estudo anatomopatológico 

dirigido. Assim, DuBay et al.28 comparam 105 pacientes dentro dos critérios da 

Universidade de Toronto com 189 pacientes dentro dos critérios de Milão. Os grupos 

foram homogêneos para a maioria das características de base, porém houve 

significativa diferença entre os métodos de tratamento neoadjuvante entre eles, com 

maior uso de quimioembolização hepática no grupo além de Milão em detrimento de 

outras modalidades de terapia loco-regional. Não houve diferença em sobrevida 

global (72% para o grupo dentro de Milão versus 70% para o grupo fora de Milão, p 

0.63) ou sobrevida livre de doença (70% para o grupo dentro de Milão versus 66% 

para o grupo além de Milão, p 0.25). Interessantemente, a realização sistemática 

das biópsias hepáticas e terapia neoadjuvante agressiva no grupo além dos critérios 

de Milão resultou em impacto em sobrevida global em 5 anos (61% para 79%, p 

0.03), fato não observado no grupo dentro do critério de Milão.  

 Explorando as diferenças entre os portadores de CHC no Ocidente e na 

China, estes em sua maioria infectados pelo vírus da hepatite B, Zheng et al. 

procederam ao escrutínio de sua casuística de 195 pacientes submetidos a 

transplante de fígado entre 2000 e 200730. Trata-se de uma população bastante 

diferente dos estudos anteriores, pois todos os indivíduos analisados eram 

portadores de infecção pelo vírus da hepatite B, 22,1% não eram cirróticos e 63,1% 

encontravam-se além do critério de Milão. Os preditores independentes de sobrevida 

global e sobrevida livre de doença observados os permitiram propor o critério de 

Hangzhou, dentro do qual os pacientes deveriam apresentar uma ou duas das 

seguintes características: a) tamanho total inferior a 8 centímetros; 2) tamanho total 

superior a 8 centímetros com grau histológico I ou II e alfa-fetoproteína menor ou 

igual a 400 ng/ml. Pacientes dentro do critério de Hangzhou apresentaram sobrevida 

global e sobrevida livre de doença em 1, 3 e 5 anos de 92,8%, 70,7% e 70.7%, 

respectivamente, e 83,7%, 65,6%, 62,4%, respectivamente. Não se observou 
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diferenças quanto às sobrevidas global e livre de doença entre 72 pacientes que 

enquadravam-se no critério de Milão e 99 pacientes dentro do critério de Hangzhou. 

 Quando analisados conjuntamente, estes estudos demonstram que o critério 

de Milão é restritivo, pode ser ampliado, mas não há uma definição precisa da forma 

como deve se dar esta ampliação. O que se sabe é que quanto mais se amplia o 

limite, maior o risco de recorrência tumoral entre os transplantados. 

No Brasil, o critério de seleção de candidatos a transplante por CHC 

irressecável consiste de uma adaptação do critério de Milão. A Portaria número 

1160, de 29 de maio de 200632, define como elegíveis à concessão de situação 

especial aqueles portadores de CHC que apresentarem uma lesão única entre 2 e 5 

centímetros de diâmetro ou até três lesões entre 2 e 3 centímetros de diâmetro. 

Desta forma lesões de tamanho inferior a 2 centímetros não são consideradas para 

fim da candidatura a transplante. Trata-se, pois de um critério de Milão expandido, 

uma vez que pacientes com múltiplas lesões abaixo de 2 centímetros podem ser 

elegíveis a transplante, haja vista que estas não são contempladas para fim do 

mesmo.  

 Massarolo et al.33 descreveram os resultados de 873 pacientes dentro do 

critério de Milão brasileiro submetidos a transplante no estado de São Paulo. 

Observou-se sobrevida global em 1, 3 e 5 anos de 76,7%, 68,4% e 63,9%, 

respectivamente. Por tratar-se de um estudo realizado com base em informações 

regulatórias da Secretaria Estadual de Saúde, que são sumárias e envolvem apenas 

a definição de sobrevida ou óbito de cada paciente, não é possível o refinamento 

necessário para esmiuçar e entender o prognóstico oncológico, sobretudo os 

determinantes de sobrevida global e sobrevida livre de doença. 

 Pelo exposto, o contexto no qual o CHC insere-se no TF é marcado pela 

discussão de resultados, uma vez que a alocação de órgãos embasa-se no embate 

entre os conceitos de utilidade, isto é, aquele que tem a maior probabilidade de 

sobrevida pós-operatória, e necessidade, isto é, aquele com maior risco de 

mortalidade pré-operatória. A identificação de fatores prognósticos pré-operatórios 

preditores de desfechos de longo prazo, logo, permitindo a seleção de candidatos 

com um melhor perfil para a maximização do uso de um recurso escasso é uma 

necessidade maior, todavia diversos métodos para se estimar o risco de remoção de 

lista de espera e mortalidade pós-transplante seguem insuficientes34-38. 
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1.3 – Alocação de enxertos hepáticos no Brasil 
  

 Através da publicação do Decreto n° 2.268, de 30 de junho de 199739, criou-

se o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), a instância federal responsável pelo 

desenvolvimento do processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes 

retirados do corpo humano para finalidades terapêuticas. Esta iniciativa permitiu o 

início do maior programa de transplantes financiado com dinheiro público em todo o 

mundo. Uma vez estabelecidas as bases para o SNT, a alocação de enxertos 

hepáticos passou por diferentes modelos até o ponto em que hoje nos encontramos. 

 Em um primeiro momento, conforme regulamentado pela Portaria número 

3.407, de 05 de agosto de 199840, esta dava-se por um critério cronológico, isto é, 

favorecendo aqueles que haviam sido incluídos em lista de espera há mais tempo a 

despeito de gravidade da doença ou necessidade. O modelo first-come, first-served 

é uma das alternativas para a alocação de recursos escassos, podendo ser 

encarado como uma forma de prover o acesso equitativo de uma forma 

naturalmente aleatória a revelia de outros fatores41. Isto seria bem verdade se o 

acesso à saúde não se desse de forma desigual, privilegiando aqueles que 

encontram-se em situação social favorecida42. Ademais, esta modalidade de 

alocação ignora um dos conceitos fundamentais que permeia todo o processo de 

alocação, que é o da necessidade, isto é, favorecer aquele indivíduo com maior risco 

de mortalidade em lista de espera. 

 Neste contexto, em 2002 foi concebido o escore Model for End-stage Liver 

Disease (MELD), inicialmente para predizer a mortalidade de portadores de doenças 

hepáticas crônicas submetidos a shunts portossistêmicos transhepáticos, o TIPS43, 

mas cujos resultados também foram validados para predizer a mortalidade de 

portadores de doenças hepáticas crônicas em estágio final44, potenciais candidatos 

a transplante. Com o sucesso do MELD em determinar o prognóstico relativo à 

gravidade da doença entre potenciais candidatos a transplante de fígado, a United 

Network for Organ Sharing (UNOS), organismo responsável pelas políticas de 

transplante nos EUA, o adotou para proceder à alocação de enxertos hepáticos45. 

No Brasil, após a publicação da Portaria número 1.160, de 29 de maio de 200632, o 

SNT determinou que a alocação de enxertos hepáticos também passasse a ser 

realizada pelo sistema MELD em detrimento da ordem cronológica até então 
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Portaria n° 1160 
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Alocação pelo sistema MELD 

EUA, 2002 
Incorporação do sistema MELD de 

alocação de enxertos hepáticos 

vigente, de modo que por aqui também foram modificados os princípios basilares da 

política de alocação de enxertos hepáticos (figura 2). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Evolução do sistema de alocação de enxertos hepáticos no Brasil. 
 

 Fundamentalmente, a alocação de enxertos hepáticos baseada no sistema 

MELD é norteada pelo conceito de prioritarismo41, segundo o qual procura-se o 

favorecimento de pacientes mais enfermos e com pior prognóstico sem a realização 

do transplante. Diferentemente de uma lista cronológica, os pacientes são tratados 

desigualmente, pois apresentam riscos e necessidades diferentes entre si. Ainda 

assim, o prioritarismo proporciona uma visão limitada do problema, pois não 

incorpora em seus princípios o resultado posterior ao transplante e, por definição, 

entende que a escassez do recurso é momentânea: salva-se primeiro a pessoa mais 

gravemente enferma, para depois salvar-se a pessoa menos enferma41. Em um 

cenário em que o hiato entre oferta de enxertos hepáticos e a demanda por eles 

torna-se maior dia a dia, a priorização do mais enfermo não assegura que todos os 

indivíduos serão adequadamente tratados. 

 Embora adotado em ampla escala, o sistema MELD per se também 

apresenta pontos negativos. O primeiro deles é o fato de o escore MELD não ser 

capaz de contemplar adequadamente alguns pacientes com complicações 

potencialmente letais de suas doenças de base, como se dá, por exemplo, com a 

encefalopatia hepática recorrente, a ascite refratária, o prurido intratável e no CHC 
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irressecável. Faz-se necessária uma correção do sistema MELD para que estes 

pacientes tenham acesso ao transplante, uma vez que apresentam importante 

morbidade advinda de suas doenças, mas muitas vezes não atingem pontuações 

que lhes permitam competir por enxertos, quer seja por apresentarem doença 

compensada e/ou escores MELD inferiores àqueles comuns a pacientes com 

doença descompensada. Adicionalmente, o escore MELD é um bom preditor de 

mortalidade pré-transplante46, selecionando satisfatoriamente aqueles indivíduos 

com maior ganho de sobrevida com o procedimento47. Todavia, o MELD falha em 

prever corretamente a sobrevida pós-transplante48. Assim sendo, a alocação de 

órgãos baseada no sistema MELD contempla precisamente o princípio fundamental 

da necessidade dos candidatos a transplante, mas falha em contemplar o princípio 

de utilitarismo41, que consiste na maximização do benefício proporcionado pelo uso 

de um recurso médico escasso, no caso, o enxerto hepático. 

 No Brasil, a correção realizada para amenizar as falhas do sistema MELD se 

dá por uma pontuação progressivamente mais alta para os candidatos a transplante 

durante o período de espera em lista, de tal forma que em 6 meses o paciente 

apresenta-se com MELD 29, valor máximo que ele pode atingir com a pontuação 

adicional. 

 A ausência de ferramentas prognósticas robustas sabidamente provoca 

iniquidades na alocação de enxertos hepáticos, uma vez que portadores de doenças 

hepáticas crônicas sem CHC são sistematicamente prejudicados em detrimento 

daqueles com CHC12,34. A constatação desta iniquidade tem resultado em diversas 

tentativas de, de alguma forma, equalizar a alocação de enxertos, sendo feitas 

várias propostas nesse sentido49, cujos resultados ainda não foram sequer 

interpretados.  

 Em última análise, em saúde, nenhum princípio é suficiente para uma 

alocação perfeita de recursos escassos, fazendo-se necessário combiná-los de 

diferentes formas. Isto torna os sistemas de alocação complexos e, muitas vezes, 

controversos, mas também o são os princípios morais de uma sociedade. Neste 

âmbito é premente que se façam contribuições científicas para melhor compreender 

a evolução prognóstica de candidatos a transplante de fígado com CHC irressecável 

submetidos a transplante. A incorporação de informações que forneçam dados a 

respeito de utilidade do enxerto podem modificar a forma como se dá a seleção de 

candidatos a transplante e a alocação dos recursos escassos.  
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SC(5|2) = S(5+2) = S(7) 
                  S(2)       S(2) 

SC (s|t) = S (s+t) 
                  S (t) 

1.4. Sobrevida condicional 
 

 Usualmente, o prognóstico de doenças em geral, mas em particular na 

oncologia, é estimado pela probabilidade de sobrevida global a partir do momento do 

diagnóstico (t0) até 5 anos após o mesmo (t5). Esta sobrevida pode ser estratificada 

e comparada de diversas formas a partir de características demográficas, 

radiológicas, anatomopatológicas e outras que sejam relevantes naquele contexto. 

Portanto, a análise de sobrevida fornece informações a respeito do t0, mas não 

incorpora adequadamente informações a respeito de como o prognóstico modifica-

se ao longo do tempo de acompanhamento e evolução, podendo, pois, ser 

considerada uma forma estática de predição de resultados. Este tipo de análise é 

pouco informativa para pacientes, médicos e sistemas de saúde a respeito da 

sobrevida de um determinado indivíduo uma vez que ele já tenha sobrevivido alguns 

anos após o diagnóstico. 

 A sobrevida condicional advém do conceito de probabilidade condicional, isto 

é, nos permite estimar a probabilidade de ser observado um determinado evento 

dada uma condição precedente50. Em outras palavras, isto significa dizer que, neste 

âmbito, a sobrevida condicional afere a probabilidade de um indivíduo que já 

sobreviveu t anos sobreviver outros s anos a partir de então, ou seja, a sobrevida 

futura ajustada pela já observada. 

 Para este cálculo utilizam-se os dados oriundos das tábuas de sobrevida 

obtidas com os métodos atuarial ou de Kaplan-Meier. Ela é calculada pela equação 

abaixo, onde tem-se que SC = sobrevida condicional, S = sobrevida, s = tempo de 

sobrevida esperada e t = tempo de sobrevida já observado: 

  

 

  

 Por exemplo, caso desejemos estimar a probabilidade de sobrevida 

condicional em cinco anos (s = 5) de uma determinada doença para um indivíduo 

que já sobreviveu dois anos após o diagnóstico (t = 2), teríamos a equação: 
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SC(1|3) = S(1+3) = S(4) 
                  S(3)       S(3) 

 Neste caso, a sobrevida condicional de 5 anos para um indivíduo que já 

sobreviveu 2 anos a partir do diagnóstico é dada pela divisão simples da sobrevida 

de 7 anos pela de 2 anos. 

 Tomemos os resultados de Mazzaferro et al.23, no ensaio clínico que 

padronizou o critério de Milão como instrumento de seleção de candidatos a 

transplante com CHC irressecável, como base para dois exercícios práticos que 

ilustrem melhor o conceito acima. 

 Segundo dados deste estudo, pacientes com níveis séricos de alfa-

fetoproteína inferiores ou iguais a 300 ng/ml apresentaram taxas atuariais de 

sobrevida global em 1, 3 e 4 anos de 92%, 85% e 73%, respectivamente. 

 Primeiramente, procederemos ao cálculo da sobrevida condicional global em 

1 ano (s = 1), dada a condição de que o paciente já tenha sobrevivido 3 anos após o 

transplante (t = 3). 

 Assim teremos a seguinte equação: 

 

  

 

 A sobrevida condicional global nesta situação, portanto, é obtida pela divisão 

da sobrevida global observada em 4 anos pela de 3 anos. Com os dados fornecidos, 

obtemos o valor de sobrevida condicional global de 1 ano, dado que o paciente já 

sobreviveu 3 anos, de 85,9%. 

 Nesta situação nosso ponto final para o cálculo foi o quarto ano pós-

operatório, mas a análise condicional nos forneceu resultados bastante distintos 

daqueles obtidos anteriormente. A sobrevida global de 4 anos foi de 73%, ao passo 

que a sobrevida condicional global de 1 ano, dado que o paciente já tenha 

sobrevivido 3 anos após o transplante, foi de 85,9%. Em outras palavras, 

usualmente estima-se que 73% dos pacientes transplantados estarão vivos em 4 

anos, ao passo que aplicando-se a análise condicional, considerando-se que o 

paciente já sobreviveu 3 anos após o transplante, ele possui 85,9% de probabilidade 

de sobreviver por mais um ano. 

 Para o segundo exercício, consideraremos a sobrevida livre de doença a 

partir de dados do mesmo trabalho. As taxas da mesma para pacientes com níveis 

séricos de alfa-fetoproteína maiores que 300 ng/ml foi de 75% no primeiro, terceiro e 

quinto ano pós-operatório, não variando entre eles. 
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SC(2|1) = S(2+1) = S(3) 
                  S(1)       S(1) 

SC(1|3) = S(1+3) = S(4) 
                  S(3)       S(3) 

 De forma semelhante ao que fizemos anteriormente, procederemos ao 

cálculo da sobrevida condicional livre de doença em dois momentos: 1 ano (t = 1) e 

3 anos (t = 3). 

 Os procedimentos de cálculo nos fornecem as seguintes equações: 

 

 Dadas taxas de sobrevida livre de doença no primeiro, terceiro e quarto ano 

após o transplante de 75%, sem variação nos três momentos, em ambas as 

situações a sobrevida condicional livre de doença nos será proporcionada pela 

divisão simples de 75% por 75%, obtendo-se o valor  de 100% tanto para a primeira 

quanto para a segunda equação. 

 Tomados os dados de sobrevida condicional livre de doença obtidos, 

podemos concluir que as probabilidades de recorrência tumoral nos dois pontos 

analisados são nulas, uma vez que a coorte apresentou 100% de sobrevida 

condicional livre de doença nos dois pontos analisados. Novamente, estes valores 

contrastam-se bastante com os 75% convencionalmente estimados pela análise a 

partir do momento do transplante, que desconsideram a natureza dinâmica do 

prognóstico do paciente. 

 Estes dois exercícios evidenciam uma das principais fragilidades da análise 

de sobrevida convencional, que é seu caráter estático relativo ao momento do 

tratamento ou diagnóstico, ignorando de que forma o prognóstico e o risco 

modificam-se ao longo do tempo de acompanhamento a partir do tempo zero. 

 Para a maioria das malignidades é esperado que a sobrevida condicional 

aumente ao longo do tempo, particularmente entre aqueles indivíduos com doença 

em estágio avançado51, como já foi descrito entre portadores de câncer colo-retal 52, 

melanoma51 e câncer de pulmão53. Assim como nas doenças avançadas, nas quais 

a mortalidade é precoce, no transplante de fígado algo semelhante se observa. As 

mais significativas taxas de mortalidade e recorrência tumoral ocorrem justamente 

nos primeiros anos após a cirurgia, logo a análise de sobrevida condicional pode 

fornecer novas informações prognósticas a respeito deste grupo de indivíduos. 
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 No âmbito do carcinoma hepatocelular, a avaliação de sobrevida condicional 

raramente foi aplicada. 

 Cucchetti et al.54 analisaram uma coorte de 300 portadores de cirrose e 

carcinoma hepatocelular cuidadosamente selecionados, submetidos a ressecções 

hepáticas, avaliando sua sobrevida e também a sobrevida condicional com o intuito 

de descrever como os fatores prognósticos neste cenário modificam-se ao longo do 

tempo. Estes autores constataram que nos primeiros dois anos após a ressecção, a 

sobrevida condicional foi determinada por preditores como grau de diferenciação e 

invasão microvascular, ao passo que estas, após dois anos decorridos da 

ressecção, perdiam seu impacto, de tal forma que a probabilidade de sobrevida 

entre portadores de fatores preditores negativos era muito semelhante àquela 

observada entre pacientes sem os mesmos. Por outro lado, o escore MELD e a 

presença de hipertensão portal clinicamente significativa mantiveram-se como 

preditores independentes de sobrevida durante todo o período observado. Puderam, 

portanto, demonstrar que o impacto de diferentes variáveis na sobrevida não é linear 

ao longo do tempo após a cirurgia. 

 Facciorusso et al.55 analisaram 125 pacientes com CHCs muito precoces ou 

precoces submetidos à ablação por radiofrequência entre 1999 e 2007. 

Demonstraram que a idade e a classificação Child-Pugh foram preditores de 

sobrevida condicional em todos os momentos, enquanto fatores ligados ao tumor, 

como a dosagem de alfa-fetoproteína e a classificação CLIP não foram relevantes 

após o terceiro ano do procedimento, isto é, pacientes com fatores preditores 

negativos do ponto de vista oncológico comportam-se da mesma forma que aqueles 

sem estes fatores a partir do terceiro ano após a ablação por radiofrequência. Desta 

forma, apoiados pelo conceito de que o prognóstico tardio de pacientes com CHC 

muito precoce ou precoce pode ser muito influenciado pela reserva funcional 

hepática, estes autores sugerem que talvez um manejo mais agressivo deste 

subgrupo, priorizando o transplante de fígado, seja desejável. 

 Mais recentemente, Dong et al.56 analisaram retrospectivamente as sobrevida 

condicionais global e livre de doença em 384 pacientes submetidos a transplante de 

fígado por carcinoma hepatocelular dentro dos critérios de Hangzhou. Novamente 

demonstrou-se que indivíduos com fatores preditores negativos de sobrevida livre de 

doença, como nível de alfa-fetoproteína acima de 1000 ng/ml, multinodularidade, 

tamanho da lesão dominante maior ou igual a cinco centímetros, invasão 
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microvascular e estadiamento, apresentavam o maior ganho de sobrevida 

condicional livre de doença ao longo do tempo, haja vista que estes fatores eram 

importantes nos primeiros 2 anos do transplante, mas decresciam em relevância 

após este período. Desta forma, demonstraram achados semelhantes aos 

previamente citados na literatura para outras malignidades, como uma dissociação 

das curvas de sobrevida convencional e condicional com a passagem do tempo, 

bem como o ganho expressivo de sobrevida condicional tardia entre aqueles 

portadores de fatores preditores negativos que sobreviveram aos primeiros anos 

após a cirurgia. 

 Enquanto a análise de sobrevida convencionalmente utilizada tem caráter 

estático, fornecendo estimativas prognósticas relativas ao tempo zero, a análise da 

sobrevida condicional presta-se a descrever de que forma estas mesmas estimativas 

evoluem ao longo do tempo, oferecendo uma medida dinâmica para se estimar o 

prognóstico de doenças em longo prazo, além de informar de que modo os 

preditores de sobrevida modificam sua relevância ao longo do período de 

observação. 

 A prática clínica diária pode se beneficiar deste tipo de abordagem, pois com 

este novo olhar talvez seja possível, para portadores de doenças crônicas, rever ao 

longo do tempo de acompanhamento e de modo dinâmico, estratificações de risco 

antes estáticas, bem como determinar outros desfechos, tanto para a prática 

médica, quanto para ensaios clínicos. No âmbito do transplante de fígado, em 

particular, considerando-se o a melhora de sobrevida global dos pacientes desde a 

década de oitenta, é fundamental que se encare a cronicidade da condição do 

transplantado e que seu prognóstico seja revisitado a cada momento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                  2. OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 
 

1. Estimar e analisar a sobrevida global e sobrevida livre de doença no momento 

do transplante e até o décimo ano pós-operatório; 

2. Identificar preditores independentes de sobrevida global e sobrevida livre de 

doença; 

3. Estimar e analisar a sobrevida condicional global e a sobrevida condicional 

livre de doença de cinco anos dada a sobrevida até o quinto ano pós-

operatório, isto é, considerando-se o seguimento até o décimo ano de pós-

operatório; 

4. Analisar de que forma os fatores preditores de sobrevida global e livre de 

doença comportam-se ao longo do tempo de acompanhamento sob a 

perspectiva da sobrevida condicional global e livre de doença.  
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3 MÉTODOS 
 
3.1 Casuística 
  

 Trata-se de estudo observacional, retrospectivo, de caráter exploratório, 

multicêntrico, incluindo informações de pacientes de 13 centros brasileiros de 

transplante de fígado. Os centros participantes no estudo foram: Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (centro 

coordenador), Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital de Base de São José do Rio 

Preto/Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital das Clínicas da 

Universidade Estadual de Campinas, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Hospital Universitário 

Walter Cantídio/Universidade Federal do Ceará, Hospital São Vicente de Paulo, 

Hospital Português da Bahia, Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo – 

Euryclides de Jesus Zerbini, Instituto do Fígado de Pernambuco, Instituto de 

Cardiologia do Distrito Federal, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Minas Gerais e Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre. Maiores informações a respeito dos pesquisadores responsáveis em cada 

um dos centros encontram-se detalhadas no Anexo A. 

 Todos os pesquisadores receberam um questionário eletrônico a ser 

preenchido com as informações de seus pacientes a partir da revisão de prontuários 

médicos, laudos de exames laboratoriais, radiológicos e anatomopatológicos. 

 Estes dados foram compilados e revisados pelos investigadores do centro 

coordenador para assegurar que as informações estivessem corretas e contra-

checados com os documentos de origem para assegurar a consistência das 

mesmas. Posteriormente os mesmos foram inseridos em um banco de dados 

eletrônico centralizado no centro coordenador.  

 

3.2 Critérios de inclusão 
  
 Foram considerados para análise os portadores de carcinoma hepatocelular 

irressecável submetidos a transplante de fígado com doador falecido entre julho de 

2006, ou seja, após a implementação do sistema MELD no país, até dezembro de 

2015, incluídos no Inquérito Nacional de Carcinoma Hepatocelular e Transplante. 
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3.3 Critérios de exclusão 
  

 Foram desconsiderados aqueles pacientes cujas informações estivessem 

incompletas ao ponto de inviabilizar a análise, aqueles que não tiveram diagnóstico 

definitivo de carcinoma hepatocelular após a análise do explante, pacientes 

submetidos a transplantes intervivos, pacientes com carcinoma hepatocelular em 

sua variante fibrolamelar e pacientes com carcinomas hepatocelulares incidentais. 

 
3.4 Dados analisados 
  

 As seguintes variáveis demográficas e clínicas foram consideradas para a 

análise: sexo, idade, etiologia da doença hepática subjacente, classificação funcional 

de Child-Pugh, escore MELD, estadiamento BCLC, níveis séricos de alfa-

fetoproteína sérica no momento do diagnóstico e pré-transplante, rastreamento de 

CHC antes do diagnóstico, momento do diagnóstico do CHC, realização de 

downstaging pré-operatório, tempo entre o diagnóstico e a inclusão em lista de 

espera para aqueles pacientes cujo diagnóstico se deu antes desta, tempo entre a 

inclusão em lista e o diagnóstico para aqueles cujo diagnóstico se deu após aquela, 

tempo entre o diagnóstico e o transplante e tempo de espera em lista de transplante 

com situação especial por CHC irressecável. 

 As seguintes variáveis radiológicas foram consideradas para a análise: 

número de nódulos de CHC no momento do diagnóstico, diâmetro do maior nódulo, 

adequação do exame radiológico dentro dos critério de Milão, Milão-BR, e Up-To-7, 

realização de tratamento neoadjuvante, tipo de tratamento neoadjuvante realizado e 

resposta ao tratamento neoadjuvante conforme avaliação pelo modified response 

evaluation criteria in solid tumors (mRECIST)57. 

 Os seguintes dados anatomopatológicos relatados nos explantes foram 

considerados para análise: número de nódulos viáveis de CHC, diâmetro do maior 

nódulo viável, grau de diferenciação do maior nódulo conforme a classificação de 

Edmondson-Steiner, presença de invasão vascular não discriminada, quando esta 

não for tipificada e, quando for, presença de invasão microvascular ou presença de 

invasão macrovascular e adequação do explante aos critérios de Milão, Milão-BR e 

Up-To-7. Pacientes que tenham sido submetidos a tratamento neoadjuvante e não 
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apresentaram neoplasia residual que permita sua classificação foram considerados 

como portadores de necrose completa do CHC. 

 Para fins de análise os critérios de transplante conforme os achados 

radiológicos e anatomopatológicos, considerou-se: 1) critério de Milão: 1 nódulo de 

até 5 centímetros de diâmetro ou até 3 nódulos de 3 centímetros de diâmetro; 2) 

critério de Milão-BR: 1 nódulo entre 2 e 5 centímetros de diâmetro ou 2 a 3 nódulos 

com diâmetro entre 2 e 3 centímetros, sendo que lesões de até 2 centímetros de 

diâmetro não foram consideradas; 3) critério Up-To-7: a soma do tamanho do 

diâmetro do nódulo dominante em centímetros e do número de lesões deve ser 

inferior a 7. Para efeito de comparação entre os critérios de Milão e Milão-BR, foram 

considerados como além dos critérios de Milão e dentro do critério Milão-BR aqueles 

cujos dados radiológicos ou anatomopatológicos excediam os critérios de Milão, mas 

não o critério de Milão-BR. Pacientes que excederam os critérios de Milão e Milão-

BR foram considerados fora de ambos. 

 

3.5 Análise estatística 
  

 Variáveis contínuas foram apresentadas em suas médias e desvios padrão ou 

em suas medianas e quartis, conforme conveniente. Variáveis não categóricas foram 

comparadas pelo teste t de Student ou por testes não paramétricos, como testes de 

Wilcoxon, Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis. Variáveis categóricas foram 

apresentadas em suas proporções. A comparação de variáveis categóricas foi 

realizada pelo teste do qui-quadrado de Pearson ou pelo teste exato de Fisher 

quando n < 5. 

 Os desfechos de interesse foram sobrevida global e sobrevida livre de 

doença. A sobrevida global foi considerada a partir do momento do transplante até a 

última visita ambulatorial ou morte. A sobrevida livre de doença foi considerada a 

partir do momento do transplante até a data do diagnóstico da recidiva. As 

informações foram coletadas até 31 de dezembro de 2015. Ambas foram calculadas 

utilizando-se o método de Kaplan-Meier, aplicando-se o teste log-rank para 

comparações entre fatores. A análise de regressão de Cox pelo processo forward foi 

aplicada para a obtenção da razão de riscos entre aquelas variáveis consideradas 

significativas na análise univariada. Foram considerados estatisticamente 

significativos os valores de p < 0.05.  
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SC (s|t) = S (s+t) 
                  S (t) 

 As taxas de sobrevida condicional global e sobrevida livre de doença em 5 

anos foram calculadas a partir dos dados oriundos das tábuas de sobrevida 

fornecidas pelo método de Kaplan-Meier. Variáveis contínuas identificadas como 

significativas pelo teste log-rank foram submetidas a procedimento de dicotomização 

segundo curvas ROC para posterior cálculo da diferença padronizada a propósito da 

análise de sobrevida condicional. 

 A sobrevida condicional de 5 anos foi estimada a partir do momento do 

transplante até o evento de interesse, óbito ou recidiva tumoral, ou até o quinto ano 

de seguimento pós-operatório. Para tanto foram utilizados os dados oriundos das 

tabelas de sobrevida obtidas com o método de Kaplan-Meier, aplicando-os à 

equação abaixo, onde tem-se que SC = sobrevida condicional, S = sobrevida, s = 

tempo de sobrevida esperada e t = tempo de sobrevida já observado: 

  

  

  

 As diferenças entre variáveis consideradas significativas pelo teste log-rank 

foram reavaliadas através da diferença padronizada (d), como uma medida de 

tamanho de efeito, sendo o valor obtido expresso em |d|. Esta foi calculada da 

seguinte forma, onde tem-se que PA refere-se à proporção relativa do evento A e PB 

à proporção relativa ao evento B: 

 

d = (PA – PB) / √ ((PA (1 – PA) + PB (1 – PB))/2) 

 

 O tamanho de efeito é uma medida independente de tamanho de amostra e 

um complemento aos testes de significância estatística por permitir estimar o 

impacto de uma diferença observada. Em outras palavras, enquanto os testes de 

significância permitem-nos concluir se as diferenças observadas são reais ou 

casuais, a estimativa de tamanho de efeito permite compreender a magnitude das 

diferenças estatisticamente significativas observadas entre grupos distintos, logo, 

fornecendo informações de cunho prático para a interpretação destes dados. Desta 

forma, valores de |d| inferiores a |0,1| indicam diferenças muito pequenas, valores de 

d entre |0,1| e |0,3| indicam diferenças pequenas, valores de d entre |0,3| e |0,5| 

indicam diferenças moderadas e valores de d maiores que |0,5| indicam diferenças 

importantes.  
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 O risco residual do evento de interesse é nulo quando a sobrevida condicional 

de 5 anos atingiu 100%, assemelhando-se ao que se espera para a população não 

afetada pela condição estudada. Classifica-se o risco residual em substancial, 

pequeno ou muito pequeno, conforme a sobrevida condicional observada: < 90%, 

90% a 95% e > 95%, respectivamente58. 

 A análise de dados utilizou os programas SPSS Statistical Software (versão 

21.0, SPSS Inc., Chicago, IL) e R, versão 3.4.0 (R Core Team, 2015). 

 
3.6 Aspectos éticos 
  

 Por se tratar de um estudo retrospectivo, observacional, de caráter 

exploratório, no qual as informações de interesse foram provenientes de registros de 

prontuários médicos e resultados de exames complementares habitualmente 

realizados para os candidatos a TF por CHC, foi solicitada a isenção do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 O projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPESQ) para apreciação 

e, a seguir, para os Comitês de Ética e Pesquisa das demais instituições co-

participantes. 

 O investigador principal e os demais investigadores co-participantes 

asseguram que este projeto foi conduzido em conformidade com a declaração de 

Helsinque, com todos os guias aplicáveis de boas práticas clínicas e todos os 

regulamentos locais e nacionais. 

 Os dados obtidos e gerenciados pela equipe do estudo foram incorporados a 

uma base de dados eletrônica e estarão disponíveis para os investigadores e sob 

sua responsabilidade para fins de pesquisa. Os dados pessoais dos pacientes foram 

mantidos sob confidencialidade, em local seguro e sob uso somente dos 

investigadores ou mediante sua autorização. Adicionalmente, para preservar a 

confidencialidade e proteção dos pacientes, foram fornecidos dados demográficos, 

laboratoriais e prognósticos relevantes à análise estatística, mas nenhuma data ou 

qualquer outra informação que possa resultar em identificação do indivíduo foram 

incluídas. Foram removidas todas as informações de identificação descritas no 

regulamento de Proteção à Informação de Saúde. 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 População 
  

 Os 13 centros de transplante participantes forneceram informações a respeito 

de 1312 pacientes. 

 Considerando-se os critérios de inclusão, foram desconsiderados 21 

pacientes, 13 pacientes por terem sido transplantados antes de maio de 2006, e 

outros 8 por terem sido submetidos a transplante após 31 de dezembro de 2015. 

Aplicados os critérios de exclusão, foram desconsiderados 134 pacientes: 13 por 

não haver informações clínicas, radiológicas e evolutivas suficientes, e 121 por 

apresentarem tumores diagnosticados incidentalmente após a avaliação 

anatomopatológica do explante.  

 Restaram, pois, 1157 pacientes para a análise (Figura 3). Estes foram 

predominantemente oriundos de centros transplantadores da região sudeste [795 

(68,7%)], seguindo-se as regiões nordeste [185 (16,0%)], sul [133 (11,5%)] e centro-

oeste [44 (3,8%)] (Figura 4). O tempo médio de seguimento desta população foi de 

36,2 meses com erro padrão de 0,9 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3 – Casuística. 
  

 

 

1312 pacientes 

13 falta de informações clínicas 
121 tumores incidentais 

Critérios de exclusão 

1157 pacientes 

Critérios de inclusão 
13 transplantados antes de julho de 2006 
8 transplantados após dezembro de 2015 
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Figura 4 – Origem dos pacientes incluídos no estudo.	
 
4.2 Análise demográfica e clínica 
  

 A população consistiu-se fundamentalmente de pacientes do sexo masculino 

(80,9%) com mediana de idade de 58 anos e quartis de 52 e 62 anos. A principal 

causa de doença foi a infecção pelo vírus da hepatite C (59,4%). 

 A minoria dos pacientes apresentava-se com doença classificada na 

categoria C [121 (10,5%)] da classificação de Child-Pugh, havendo distritibuição dos 

demais de forma bastante semelhante entre as categorias A [451 (39,2%)] e B [440 

(38,1%)]. A mediana do escore MELD foi de 12, com quartis de 10 e 16. 

 O estadiamento BCLC no momento do diagnóstico foi 0 em 25 (2,1%) dos 

casos, A em 757 (64,8%), B em 106 (9,1%) e D em 41 (3,5%). Para 240 casos 

(20,5%) esta informação não estava disponível. 

 Os níveis séricos de alfa-fetoproteína no momento do diagnóstico 

apresentaram mediana de 12,8 ng/ml com quartis de 5 ng/ml e 64 ng/ml. Pré-

transplante, estes níveis apresentaram mediana de 9,8 ng/ml e quartis de 4,1 ng/ml 

e 42,6 ng/ml. 

 As informações demográficas e clínicas encontram-se descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Características demográficas e clínicas da população. 

Sexo masculino [n (%)] 936 (80,9) 

Idade [mediana (quartis)] (em anos) 58 (52-62) 

Causa da doença hepática [n (%)]  

Infecção pelo VHC 687 (59,4) 

Infecção pelo VHB 144 (12,4) 

Doença hepática gordurosa não alcoólica 40 (3,5) 

OH 148 (12,8) 

Coinfecções 19 (1,6) 

Criptogênica 53 (4,6) 

Outros 65 (5,6) 

Classificação de Child-Pugh [n (%)]  

A 453 (39,2) 

B 441 (38,1) 

C 122 (10,5) 

MELD [mediana (quartis)] 12 (10-16) 

Estadiamento BCLC no momento do diagnóstico [n (%)]  

0 25 (2,1) 

A 757 (64,8) 

B 106 (9,1) 

D 41 (3,5) 

  Informações ausentes 240 (20,5) 

Nível sérico de alfa-fetoproteína no diagnóstico 

[mediana (quartis)] (em ng/ml) 

12,8 (5-64) 

Nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante 

[mediana (quartis)] (em ng/ml) 

9,8 (4,1-42,6) 

  

 Foram fornecidas informações sobre a realização periódica de rastreamento 

de CHC em 626 (54,1%) casos, sendo que 566 (48,9%) foram a ele submetidos 

previamente ao diagnóstico do CHC. Para 531 (45,9%) pacientes não haviam 

informações a respeito do rastreamento. O CHC foi diagnosticado antes da inclusão 

em lista de espera para transplante de fígado em 903 (77,2%), enquanto em 166 

(14,2%) o diagnóstico foi estabelecido enquanto o paciente já se encontrava listado 

para transplante. Esta informação não estava disponível para 100 (8,6%) casos. 
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 Nota-se que 80 (6,9%) pacientes apresentavam tumores além dos critérios 

adotados para a seleção de candidatos a transplante e foram submetidos com 

sucesso ao downstaging pré-operatório antes da inclusão em lista de espera para 

transplante. 

 As informações a respeito do rastreamento e o momento do diagnóstico do 

CHC encontram-se na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Informações sobre rastreamento e o momento do diagnóstico de 
carcinoma hepatocelular na população. 

 

 Para aqueles cujo diagnóstico do CHC deu-se anteriormente à indicação do 

transplante de fígado, a mediana de tempo entre o diagnóstico e a inclusão em lista 

de espera para transplante foi de 3,4 meses, com quartis de 1,6 e 6,6 meses. Já, 

para aqueles cujo diagnóstico foi estabelecido após a inclusão em lista de espera, a 

mediana de tempo entre a inclusão em lista e o diagnóstico de CHC foi de 7,6 

meses, com quartis de 3 e 22,5 meses. 

 O tempo entre o diagnóstico e o transplante teve mediana de 8,3 meses com 

quartis de 4,9 e 11,9 meses. 

 A Tabela 3 concentra estes dados. 

 
 
 
 

 n % 

Rastreamento antes do diagnóstico do CHC   

Sim 566 48,9 

Não 60 5,2 

Informações ausentes 531 45,9 

Momento do diagnóstico do CHC   

Antes da inclusão em lista de espera para transplante 903 77,2 

Após a inclusão em lista de espera para transplante 166 14,2 

Informações ausentes 100 8,6 
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Tabela 3 – Tempos entre diagnóstico do CHC e inclusão em lista, inclusão em 
lista e diagnóstico do CHC e diagnóstico do CHC e realização do transplante 
em meses. 

Região Mediana (quartis) 

Tempo entre diagnóstico do CHC e inclusão em lista 3,4 (1,6-6,6) 

Tempo entre a inclusão em lista e o diagnóstico do CHC 7,6 (3-22,5) 

Tempo entre o diagnóstico do CHC e o transplante 8,3 (4,9-11,9) 

 

 Após o deferimento da situação especial, a mediana de tempo de espera para 

transplante foi de 4,6 meses, com quartis de 2,3 e 7,5 meses. Houve variação 

significativa entre as diferentes regiões do país quanto ao tempo de espera para a 

realização do transplante (p 0.000 pelo teste de Kruskal-Wallis), conforme exposto 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Variação do tempo de espera em meses após concessão de 
situação especial para transplante de fígado nas diferentes regiões do Brasil 
em meses. 

Região Mediana (quartis) 

Centro-oeste 1,7 (0,6-3,3) 

Nordeste 2,8 (1,1-6,2) 

Sul 3,9 (1,6-7,0) 

Sudeste 5,6 (3,2-7,8) 

Geral 4,6 (2,3-7,5) 
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4.3 Análise radiológica 

  

 Quanto ao número de nódulos no momento do diagnóstico do CHC, haviam 

informações a respeito de 1123 (96,1%) dos pacientes. Destes, 749 (64,1%) 

apresentaram-se com um único nódulo, 210 (18,0%) com dois nódulos, 118 (10,1%) 

com três nódulos e 46 (3,9%) com 4 ou mais lesões. Observou-se a mediana de 1 

nódulo, com quartis de 1 e 2 nódulos, tendo a maior lesão mediana de diâmetro de 

28 mm, com quartis de 23 mm e 36 mm. 

 A maioria dos pacientes, 948 (81,1%), encontrava-se dentro do critério de 

Milão no momento do diagnóstico. Haviam 86 (7,4%) além deste critério, mas dentro 

do critério Milão-BR, totalizando 1034 (88,5%) pacientes. Outros 75 (6,4%) pacientes 

encontravam-se além dos critérios de Milão e Milão-BR. Para 60 (5,1%) casos não 

foram fornecidas informações suficientes a respeito do exame radiológico do 

momento do diagnóstico para classificá-los quanto a estes critérios. 

 Em relação ao critério Up-To-7, 1075 (92,0%) pacientes encontravam-se 

dentro dele, enquanto 44 (3,8%) estavam além dele. Quanto a este critério, não foi 

possível classificar 50 (4,3%) pacientes por falta de informações. 

 Em 27 (2,3%) pacientes foi necessária a realização de biópsia dirigida do 

nódulo hepático para a obtenção de diagnóstico final. Os motivos para a realização 

deste procedimento encontram-se além do escopo do presente trabalho. 

 As informações a respeito do aspecto radiológico no momento do diagnóstico 

do CHC encontram-se na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Informações sobre o diagnóstico radiológico carcinoma 
hepatocelular na população. 

 

 Em relação à neoadjuvância pré-operatória, 757 (64,8%) pacientes foram 

submetidos a alguma forma de tratamento. Entre estes, a modalidade mais 

comumente aplicada foi a quimioembolização hepática transarterial (QET) ou 

embolização hepática transarterial (EHT), utilizadas em 605 (51,8%) dos casos. A 

alcoolização percutânea de nódulo hepático (APNH) foi adotada como opção 

terapêutica em 69 (5,9%) casos, a ablação por radiofrequência (ARF) em 22 (1,9%), 

enquanto 53 (4,5%) foram submetidos a tratamentos combinados, sendo mais 

comum a associação de APNH e QET ou EHT, em 23 (2,0%) dos casos. 

 Para 386 (33,0%) pacientes optou-se por não realizar nenhum tipo de 

neoadjuvância. Em 47 (4,0%) deles aguardou-se o transplante em virtude de o CHC 

ser pequeno demais para justificar tratamento, em 31 (2,7%) não foi possível realizá-

lo em virtude de descompensação da cirrose. Para 56 (4,8%) pacientes o tratamento 

neoadjuvante não foi realizado por razões diversas, enquanto em 3 (0,3%) o 

transplante foi realizado antes que fosse possível algum tipo de neoadjuvância. Para 

Número de nódulos de CHC [n (%)]  

1 749 (64,1) 

2 210 (18,0) 

3 118 (10,1) 

4 ou mais 46 (3,9) 

Informações insuficientes 46 (3,9) 

Número de lesões [mediana (quartis)] (em mm) 1 (1-2) 

Diâmetro do maior nódulo [mediana (quartis)] (em mm) 28 (23-36) 

Adequação aos critérios de Milão e Milão-BR [n (%)]  

Dentro do critério de Milão 948 (81,1) 

Além do critério de Milão, dentro do critério Milão-BR 86 (7,4) 

Além dos critérios de Milão e Milão-BR 75 (6,4) 

Informações insuficientes 60 (5,1) 

Adequação ao critério Up-To-7 [n (%)]  

Sim 1075 (92,0) 

Não 44 (3,8) 

Informações insuficientes 50 (4,3) 
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249 (21,3%) pacientes não foi fornecida uma justificativa pela qual se contra-indicou 

estes tratamentos. 

 As informações a respeito dos tratamentos neoadjuvantes do CHC 

encontram-se na Tabela 6. 

  

Tabela 6 – Tratamentos neoadjuvantes utilizados para o carcinoma 
hepatocelular entre os candidatos a transplante. 

 

  

 

 

 

  

 n % 

Tratamento neoadjuvante pré-transplante   

Sim 757 64,8 

Não 386 33,0 

Informações ausentes 26 2,2 

Tipo de tratamento neoadjuvante   

QET ou EHT 605 51,8 

APNH 69 5,9 

ARF 22 1,9 

Associação EHT/QET e APNH 23 2,0 

Associação QET e ARF 9 0,8 

Associação de cirurgia e tratamentos loco-regionais 12 1,0 

Outras associações de tratamentos 9 0,8 

Outros tratamentos 5 0,4 

Motivo de não realização do tratamento neoadjuvante   

Aguardar transplante/tumor muito pequeno 47 4,0 

Cirrose hepática descompensada 31 2,7 

Razões diversas 56 4,8 

Transplante realizado antes do tratamento neoadjuvante 3 0,3 

  Informações insuficientes 249 21,3 



4 Resultados  

	

	

34 

 Haviam informações sobre a resposta à neoadjuvância, conforme análise pelo 

mRECIST, para 529 (45,3%) pacientes. Resposta completa foi observada em 192 

(16,4%), resposta parcial em 203 (17,4%), doença estável em 64 (5,5%), enquanto 

doença progressiva foi observada em 70 (6,0%) pacientes. 

 O intervalo de tempo entre o último tratamento neoadjuvante e o transplante 

apresentou mediana de 4,2 meses, variando entre 0 e 40,9 meses.  

 As informações a respeito das respostas observadas aos tratamentos 

neoadjuvantes do CHC encontram-se na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resposta radiológica aos tratamentos neoadjuvantes utilizados 
para o carcinoma hepatocelular entre os candidatos a transplante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Análise anatomopatológica dos explantes 
 

 À análise dos explantes quanto ao número de nódulos de CHC com 

viabilidade tumoral, observou-se 1 nódulo em 476 (41,1%) das amostras, 2 nódulos 

em 222 (19,2%), 3 nódulos em 155 (13,4%) e 4 ou mais nódulos em 223 (19,3%). 

Em 70 (6,1%) delas não havia qualquer sinal de neoplasia residual. Não havia 

informações suficientes em 3 (0,3%) casos. Os explantes apresentavam mediana de 

1 nódulo viável, com quartis de 1 e 3 nódulos, sendo a mediana de diâmetro do 

maior nódulo viável de 25 mm, com quartis de 20 mm e 35 mm. 

 Com relação a seu grau de diferenciação, as amostras foram classificadas 

como bem diferenciadas em 109 (9,4%) casos, moderadamente diferenciadas em 

717 (62,0%) casos, pouco diferenciadas em 125 (10,8%) e 14 (1,2%) explantes 

apresentaram hepatocolangiocarcinomas como achados incidentais. Nos 70 (6,1%) 

pacientes com necrose completa dos CHCs não foi possível a classificação do grau 

 n % 

Resposta completa 192 16,4 

Resposta parcial 203 17,4 

Doença estável 64 5,5 

Doença progressiva 70 6,0 

Informação ausente 640 54,7 
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de diferenciação do tumor. Para 122 (10,5%) pacientes não foi fornecida esta 

informação. 

 Em 284 (24,5%) explantes observou-se a presença de invasão vascular de 

algum tipo. Ela foi microscópica em 226 (19,5%) casos e macroscópica em 28 

(2,4%) deles. Para 30 (2,6%) pacientes não foi discriminado o tipo de invasão 

vascular identificada. 

 Nos 27 (2,3%) pacientes que foram submetidos à biópsia dirigida para a 

obtenção final do diagnóstico final antes do transplante foram consideradas as 

informações oriundas dos explantes para fim da análise anatomopatológica. 

 Os dados anatomopatológicos derivados da análise dos explantes encontram-

se na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Achados anatomopatológicos dos explantes. 

 n % 

Número de nódulos viáveis   

1 476 41,1 

2 222 19,2 

3 155 13,4 

4 ou mais 223 19,3 

Necrose completa 70 6,1 

Informações ausentes 3 0,3 

Grau de diferenciação do CHC   

Bem diferenciado 109 9,4 

Moderadamente diferenciado 717 62,0 

Pouco diferenciado 125 10,8 

Necrose completa 70 6,1 

Hepatocolangiocarcinoma 14 1,2 

Informações ausentes 122 10,5 

Presença de invasão vascular   

Invasão vascular microscópica 226 19,5 

Invasão vascular macroscópica 28 2,4 

Invasão vascular não discriminada 30 2,6 
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 Quanto à adequação dos explantes aos critérios de seleção para transplante, 

observou-se que 785 (67,8%) encontravam-se dentro do critério de Milão, enquanto 

363 (31,4%) se encontravam além dele. Com as informações fornecidas pelos 

centros participantes não foi possível classificar 9 (0,8%) explantes quanto a este 

critério. 

 O critério de Milão-BR foi respeitado por 1005 (86,9%) explantes, enquanto 

110 (9,5%) encontravam-se além dele. Não foi possível classificar 42 (3,6%) deles 

quanto a este critério com as informações fornecidas. 

 Houve coincidência dos critérios de Milão e Milão-BR em 785 (67,8%) 

amostras, enquanto 220 (19,0%) encontravam-se além do critério de Milão e dentro 

do critério de Milão-BR. Em 110 (9,5%) casos, os explantes estavam fora de ambos 

os critérios. Em 42 (3,6%) casos não foi possível fazer essa classificação. 

 Quando analisados pelo critério Up-To-7, 969 (83,8%) amostras 

encontravam-se dentro dele, ao passo que 165 (14,3%) estavam acima deste 

critério. Para 23 (2,0%) não foi possível fazer essa classificação. 

 A classificação dos explantes conforme os critérios de Milão, Milão-BR e Up-

To-7 encontra-se na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Classificação dos explantes dentro dos critérios de Milão, Milão-BR 
e Up-To-7. 

 
4.5 Sobrevida global e preditores independentes de mortalidade global 
 

 A sobrevida global observada em 1, 3, 5, 7 e 10 anos foi de 78,6%, 72,3%, 

66,0%, 61,3% e 59,4%, respectivamente, sendo sua média de 78,2 meses, com erro 

padrão de 1,6 meses. 

 A curva de Kaplan-Meier apresentada na Figura 5 demonstra a sobrevida 

global da população estudada. 

 

 

 

 

 

 

 n % 

Explante dentro do critério de Milão   

Sim 785 67,8 

Não 363 31,4 

Não classificável 9 0,8 

Explante dentro do critério de Milão-BR   

Sim 1005 86,9 

Não 110 9,5 

Não classificável 42 3,6 

Comparação entre os critérios de Milão e Milão-BR   

Explante dentro dos critérios de Milão e Milão-BR 785 67,8 

Explante fora do critério de Milão e dentro do critério de Milão-BR 220 19,0 

Além dos critérios de Milão e Milão-BR 110 9,5 

Não classificável 42 3,6 

Explante dentro do critério Up-To-7  
 

  

Sim 969 83,8 

Não 165 14,3 

  Não classificável 23 2,0 
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Figura 5 – Sobrevida global dos portadores de CHC submetidos a transplante 
após a implementação do sistema MELD no Brasil. 
 
 Foram observados 350 (30,3%) óbitos, sendo 240 (68,6%) deles no primeiro 

ano pós-operatório. Observou-se uma taxa global de 7,4 óbitos para cada 100 

pacientes-ano, porém, conforme exposto acima, ela concentrou-se principalmente 

no primeiro ano de transplante, quando atingiu 18,8 óbitos para cada 100 pacientes-

ano, decaindo para 4,3 óbitos para cada 100 pacientes-ano a partir do segundo ano 

e estabilizando-se em valores em torno de 2 óbitos para cada 100 pacientes-ano 

posteriormente até o quinto ano de transplante (Figura 6). 

 Globalmente, as causas infecciosas foram responsáveis por 75 (21,4%) 

óbitos, recidiva pós-operatória do CHC por 68 (19,4%), complicações pós-

operatórias por 44 (12,6%), doenças cardiovasculares por 14 (4,0%), outras 

neoplasias que não o CHC por 11 (3,1%), enquanto outras causas responderam por 

26 (7,4%) óbitos e 112 (32%) não foram informados ou eram desconhecidos. 

 Estas informações encontram-se apresentadas na tabela 10. 
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Figura 6 – Taxa de óbitos por 100 pacientes-ano até o quinto ano pós-
operatório. 
 

Tabela 10 – Causas de óbito. 

Causa de óbito Global [n (%)] 

Infecção 75 (21,4) 

Recidiva de CHC 68 (19,4) 

Complicações pós-operatórias 44 (12,6) 

Cardiovascular 14 (4,0) 

Outras neoplasias 11 (3,1) 

Outras causas 26 (7,4) 

Desconhecidas/não informadas 112 (32,0) 

Total 350 (100,0) 

 

 A importância de cada uma das causas de mortalidade variou ao longo do 

tempo, porém as causas infecciosas e a recidiva pós-operatória do CHC 

permaneceram relevantes durante todos os momentos analisados. As complicações 

pós-operatórias tiveram grande impacto sobre a mortalidade precoce relativa ao 

transplante e, quando consideradas no conjunto de causas de óbito, persistiram 

como uma das principais razões para a mortalidade observada. Outras neoplasias 
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ascenderam rápida e progressivamente como causas relativas de mortalidade a 

partir do terceiro ano de transplante. 

 As informações acerca das causas de óbito de acordo com o momento pós-

operatório estão dispostas na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Causas de óbito de acordo com o momento pós-operatório. 
Causa de óbito Ano 1  

[n (%)] 

Ano 2  

[n (%)] 

Ano 3  

[n (%)] 

Ano 4  

[n (%)] 

Ano 5  

[n (%)] 

Após o ano 5  

[n (%)] 

Infecção 52 (21,7) 6 (15,0) 6 (37,5) 3 (14,3) 4 (28,6) 4 (21,1) 

Recidiva de CHC 29 (12,1) 20 (50,0) 4 (25,0) 0 (0) 2 (14,3) 6 (31,6) 

Complicações pós-

operatórias 

44 (18,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Cardiovascular 8 (3,3) 2 (5,0) 2 (12,5) 1 (4,8) 0 (0) 1 (5,3) 

Outras neoplasias 3 (1,3) 0 (0) 0 (0) 2 (9,5) 2 (14,3) 4 (21,1) 

Outras causas 12 (5,0) 6 (15,0) 1 (6,3) 2 (9,5) 2 (14,3) 3 (15,8) 

Desconhecidas ou 

não informadas 

92 (38,3) 6 (15,0) 3 (18,8) 6 (28,6) 4 (28,6) 1 (5,3) 

Total 240 (68,6) 40 (11,4) 16 (4,6) 21 (6,0) 14 (4,0) 19 (5,4) 

 

 À análise univariada dos dados clínicos, foram identificadas como preditoras 

de sobrevida global, as variáveis sexo (p 0.016), idade (p 0.000), nível sérico de alfa-

fetoproteína pré-transplante (p 0.016) e recidiva pós-operatória do CHC (p 0.000). 

 O tempo de espera em lista de transplante, a presença de infecção pelo vírus 

da hepatite C, o grau de disfunção hepática aferido quer seja pela classificação de 

Child-Pugh ou pelo escore MELD, o estadiamento segundo o BCLC no momento do 

diagnóstico, rastreamento do CHC antes do diagnóstico, o nível sérico de alfa-

fetoproteína no momento do diagnóstico e downstaging pré-operatório não 

modificaram a sobrevida global. 

 Estes dados encontram-se compilados na tabela 12. 
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Tabela 12 – Análise univariada dos dados clínicos quanto à sobrevida global. 

Variável p 

Sexo 0.016 

Idade 0.000 

Tempo de espera em lista de transplante 0.339 

Presença de infecção por HCV 0.211 

Escore MELD 0.967 

Classificação Child-Pugh A 0.839 

Classificação Child-Pugh B 0.605 

Classificação Child-Pugh C 0.631 

Estadiamento BCLC 0 no momento do diagnóstico 0.892 

Estadiamento BCLC A no momento do diagnóstico 0.711 

Estadiamento BCLC B no momento do diagnóstico 0.354 

Estadiamento BCLC D no momento do diagnóstico 0.371 

Nível sérico de alfa-fetoproteína no momento do diagnóstico 0.124 

Nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante 0.022 

Rastreamento antes do diagnóstico do CHC 0.261 

Downstaging pré-operatório do CHC 0.723 

Recidiva pós-operatória de CHC 0.000 

 

 Quanto aos dados radiológicos, a análise univariada demonstrou que apenas 

a presença de doença progressiva nos exames radiológicos pré-transplante (p 

0.043) foi considerada preditora de sobrevida global. As demais variáveis 

radiológicas, como número de nódulos e diâmetro do maior nódulo no momento do 

diagnóstico, adequação aos critérios de seleção para transplante e a realização do 

tratamento neoadjuvante pré-transplante não modificaram este desfecho. 

 Estes dados encontram-se compilados na tabela 13. 
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Tabela 13 – Análise univariada dos dados radiológicos quanto à sobrevida 
global. 

Variável  p 

Nódulo de CHC único no momento do diagnóstico 0.362 

Mais de 3 nódulos de CHC no momento do diagnóstico 0.525 

Número de nódulos no momento do diagnóstico 0.264 

Diâmetro do maior nódulo no momento do diagnóstico 0.625 

CHC dentro do critério de Milão no diagnóstico 0.174 

CHC dentro do critério de Milão-BR no diagnóstico 0.786 

CHC dentro do critério Up-To-7 no diagnóstico 0.500 

Tratamento neoadjuvante enquanto em lista de espera 0.838 

Doença progressiva pelo mRECIST 0.043 

 

 Excetuando-se a presença de necrose completa do CHC no explante, todas 

as variáveis anatomopatológicas qualitativas e quantitativas incluídas na análise 

univariada dos dados anatomopatológicos apresentaram correlação com a sobrevida 

global.  

 Estes dados encontram-se tabulados na tabela 14. 
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Tabela 14 – Análise univariada dos dados anatomopatológicos dos explantes 
quanto à sobrevida global. 

Variável p 

Nódulo único viável 0.013 

Mais de 3 nódulos 0.025 

Número de nódulos viáveis 0.021 

Diâmetro do maior nódulo viável 0.000 

Dentro do critério de Milão 0.000 

Dentro do critério de Milão-BR 0.000 

Dentro do critério Up-To-7 0.000 

CHC pouco diferenciado ou com hepatocolangiocarcinoma 0.002 

Necrose completa do CHC 0.604 

Invasão vascular não discriminada 0.000 

Invasão microvascular 0.000 

Invasão macrovascular 0.001 

 
 As variáveis clínicas, radiológicas e anatomopatológicas identificadas como 

relevantes na análise univariada foram inseridas em uma análise multivariada pelo 

modelo de Cox, realizada pelo método forward. 

 Foram identificadas como preditoras independentes de sobrevida global as 

seguintes: idade [HR 1,04 (IC 95% 1,02-1,06), p 0.000], sexo feminino [HR 1,35 (IC 

95% 1,02-1,79), p 0.038], recidiva pós-operatória do CHC [HR 1,35 (IC 95% 1,08-

1,79), p 0.003], diâmetro do maior nódulo viável no explante [HR 1,01 (IC 95% 1,01-

1,02), p 0.006], invasão vascular não discriminada [HR 3,18 (IC 95% 1,48-6,85), p 

0.004], invasão microvascular [HR 1,65 (IC 95% 1,27-2,15), p 0.001] e invasão 

macrovascular [HR 2,25 (IC 95% 1,30-3,89), p 0.000]. 

 Estes dados encontram-se representados na tabela 15. 
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Tabela 15 – Análise multivariada dos dados significativos quanto à sobrevida 
global. 

Variável Razão de riscos (IC 95%) p 

Idade 1,04 (1,02-1,06) 0.000 

Sexo feminino 1,35 (1,02-1,79) 0.038 

Recidiva pós-operatória do CHC 1,35 (1,08-1,79) 0.003 

Diâmetro do maior nódulo viável no explante 1,01 (1,01-1,02) 0.006 

Invasão vascular não discriminada 3,18 (1,48-6,85) 0.004 

Invasão microvascular 1,65 (1,27-2,15) 0.001 

Invasão macrovascular 2,25 (1,30-3,89) 0.000 

 
4.6 Sobrevida condicional global 
  

 Estudando-se a sobrevida condicional global de 5 anos, observa-se uma 

modificação no padrão da curva de sobrevida em relação à análise de sobrevida 

global anteriormente apresentada. 

 Para aqueles indivíduos que sobreviveram até o final do 1°, 3° e 5° anos após 

o transplante, a sobrevida condicional global de 5 anos foi de, respectivamente, 

79,5%, 82,2% e 90,0%. 

 O gráfico apresentado na figura 7 demonstra a sobrevida condicional global 

de 5 anos em comparação com a sobrevida global observada nos mesmos pontos 

no tempo, ou seja, a partir do sexto ano de pós-operatório. 
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Figura 7 – Sobrevida global e sobrevida condicional global de 5 anos de 
portadores de CHC submetidos a transplante de fígado após a implementação 
do sistema MELD no Brasil. 
 

 Aquelas variáveis consideradas significativas na análise univariada foram 

também utilizadas para se determinar as diferenças padronizadas entre as 

sobrevidas condicionais globais estratificadas por grupos. 

 Uma vez identificada a significância das variáveis clínicas contínuas idade (p 

0.000) e nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante (p 0.022), as mesmas foram 

dicotomizadas por meio de curva ROC para que a significância observada no teste 

de log-rank, pudesse posteriormente ser objeto de análise de diferença padronizada. 

 Obteve-se, pois, os valores de 58,07 anos para idade, com AUC de 0.59, 

187,22 ng/ml para nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante, com AUC de 

0.57. Os valores de p para os pontos de corte estimados por meio da curva ROC 

foram de 0.000 e 0.006, respectivamente. 

 Entre os resultados obtidos com esta análise, a partir das variáveis clínicas, 

observou-se que pacientes do sexo masculino apresentaram maior sobrevida 

condicional global do que os do sexo feminino, porém a partir do segundo ano pós-

operatório isto se inverteu em favor do seguno grupo, mas a diferença padronizada 

observada foi, no máximo, pequena. 
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 A idade foi preditora de sobrevida global, sempre privilegiando pacientes mais 

jovens. Isto se observa tanto pela análise convencional, quanto pela condicional, 

uma vez que se observam diferenças padronizadas moderadas entre as sobrevidas 

condicionais globais estratificadas já a partir do segundo ano pós-operatório. 

 A diferença padronizada relativa à sobrevida condicional global estratificada 

pelos níveis de alfa-fetoproteína pré-transplante foi moderada durante a maior parte 

do tempo e, mesmo tardiamente, tendeu a tornar-se importante, sugerindo que 

possa haver alguma contribuição desta característica para a mortalidade tardia. 

 O impacto da recidiva tumoral pós-operatória foi relevante durante todos os 

momentos, observando-se importante diferença padronizada entre as sobrevidas 

condicionais globais apresentadas para os grupos com e sem recidiva tumoral pós-

operatória. 

 Estes dados encontram-se explicitados na tabela 16. As curvas de sobrevida 

condicional global relativas a eles estão exposta na figura 8. 

 
Tabela 16 – Análise do efeito das variáveis clínicas identificadas como 
significativas na análise univariada sobre a sobrevida condicional global. 

Variável 
 

n S (5) SC (5|1) SC (5|2) SC (5|3) SC (5|4) SC (5|5) 
Sexo Masculino 923 67,5% 80,0% 81,4% 80,9% 84,9% 88,6% 

Feminino 220 57,3% 78,3% 85,3% 84,2% 86,1% 93,0% 

  
|d| |0,04| |0,11| |0,09| |0,03| |0,15| 

Idade (em anos) < 58,07 489 71,9% 83,6% 85,9% 84,0% 87,6% 89,8% 

≥ 58,07 437 56,4% 73,1% 72,7% 70,3% 73,8% 77,6% 

  
|d| |0,26| |0,33| |0,33| |0,35| |0,33| 

Nível sérico de 
alfa-fetoproteína 
pré-transplante 
(em ng/ml) 

< 187,22  872 67,2% 80,7% 81,3% 82,3% 86,1% 89,8% 

≥ 187,22 120 54,2% 65,1% 74,7% 62,4% 67,8% 70,9% 

  
|d| |0,36| |0,16| |0,46| |0,45| |0,49| 

Recidiva pós-
operatória Não 1026 71,1% 86,2% 86,4% 87,2% 89,7% 93,3% 

Sim 97 24,3% 24,5% 33,9% 19,8% 26,2% 31,0% 

  
|d| |1,58| |1,27| |1,83| |1,68| |1,68| 
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Figura 8 – Curvas de sobrevida condicional global para as variáveis clínicas 
identificadas como significativas na análise univariada. 
 

 Das variáveis radiológicas, apenas a presença de doença progressiva 

conforme a avaliação pelo mRECIST foi considerada significativa quanto à sobrevida 

tardia, porém seu efeito é maior sobretudo nas fases iniciais do acompanhamento. 

 Esta informação encontra-se disposta na tabela 17. A curva de sobrevida 

condicional relativa a esta variável encontra-se na figura 9. 

 
Tabela 17 – Análise do efeito da variável radiológica identificada como 
significativa na análise univariada sobre a sobrevida condicional global. 

Variável 
 

n S (5) SC (5|1) SC (5|2) SC (5|3) SC (5|4) SC (5|5) 
Doença progressiva pelo 
mRECIST Sim 69 57,8% 63,9% 71,6% 74,0% 81,8% 81,8% 

Não 454 68,8% 80,1% 79,9% 80,0% 83,6% 86,1% 

  
|d| |0,37| |0,19| |0,14| |0,05| |0,12| 
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Figura 9 – Curva de sobrevida condicional global para a variável radiológica 
identificada como significativa na análise univariada. 
 

 Duas variáveis anatomopatológicas contínuas, número de nódulos viáveis (p 

0.021) e diâmetro do maior nódulo viável (p 0.000), foram significativas na análise 

univariada e posteriormente dicotomizadas por meio de curva ROC para que a 

significância observada no teste de log-rank, pudesse ser objeto da análise de 

diferença padronizada. 

 Obteve-se, pois, os pontos de corte de 1,88 para o número de nódulos 

viáveis, e 2,51 cm de diâmetro para o maior nódulo viável no explante, ambos com 

AUC de 0.55. Os valores de p para estes pontos de corte foram de 0.005, 0.002, 

respectivamente. 

 Entre as variáveis anatomopatológicas consideradas a fim desta análise, 

observou-se entre as variáveis morfológicas quantitativas, a saber, nódulo único 

viável, mais de 3 nódulos viáveis, número total de nódulos e diâmetro do maior 

nódulo, diferença padronizada, no máximo, pequena entre as sobrevidas 

condicionais globais estratificadas. Para algumas das variáveis qualitativas o padrão 

também foi este, como no caso da presença de CHC pouco diferenciado ou com 

hepatocolangiocarcinoma. 

 Quanto à adequação dos explantes aos critérios de seleção para transplante, 

assemelharam-se os critérios de Milão e Up-To-7, observando-se diferença 

padronizada muito pequena ou pequena durante todo o período. Para o critério 

Milão-BR, a diferença padronizada foi moderada em alguns momentos durante o 

acompanhamento, como em SC (5|1) e SC (5|4). Nas três situações observou-se o 

favorecimento daqueles pacientes enquadrados nos critérios inicialmente, porém o 



4 Resultados  

	

	

49 

grupo fora dos critérios apresentou ganho de sobrevida ao longo do tempo, de modo 

que a partir do segundo ano, no caso do critério de Milão-BR, ou terceiro ano, no 

caso dos critérios de Milão e Up-To-7, a sobrevida condicional tardia dos pacientes 

fora dos critérios de seleção tendeu a ser superior àquela observada para os 

pacientes enquadrados nos critérios. 

 A presença de invasão vascular de qualquer tipo, seja ela tipificada ou não, 

resultou em impacto na sobrevida global, conforme nota-se pelo resultado da 

análises univariada e multivariada. Quanto à sobrevida condicional global, as 

diferenças padronizadas observadas foram predominantemente pequenas ou 

moderadas ao longo do período. 

 No caso das invasões vasculares não discriminadas, a sobrevida condicional 

global tardia favoreceu pacientes sem esta característica nos primeiros dois ou três 

anos de acompanhamento, porém a partir de então houve a inversão da curva, 

quando os pacientes com esta característica passaram a apresentar maior ganho de 

sobrevida. 

 Quanto à presença de invasão vascular micro ou macroscópica, o impacto foi 

notado durante todo o tempo de seguimento, ainda que a diferença padronizada 

entre as sobrevidas condicionais estratificadas tenha sido, no máximo, moderada, 

mas sempre desfavorecendo aqueles indivíduos cujos explantes apresentavam 

estas características. 

 Cabe ressaltar, todavia, que aqueles grupos com reconhecidos marcadores 

de mau prognóstico, como a presença de explantes com doença multinodular, fora 

dos critérios de seleção para transplante, com CHC pouco diferenciado ou com 

hepatocolangiocarcinoma e com a presença de invasão vascular, a despeito do tipo, 

são aqueles que, de modo geral, apresentaram maior ganho de sobrevida 

condicional global ao longo do tempo. 

 Estes dados encontram-se resumidos na tabela 18. As curvas de sobrevida 

condicional global relativas a eles estão expostas nas figuras 10a e 10b. 
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Tabela 18 – Análise do efeito das variáveis anatomopatológicas dos explantes 
identificadas como significativas na análise univariada sobre a sobrevida 
condicional global. 

Variável 
 

n S (5) SC (5|1) SC (5|2) SC (5|3) SC (5|4) SC (5|5) 
Nódulo único viável Não 657 62,8% 77,4% 82,9% 82,2% 87,2% 90,7% 

Sim 466 71,4% 84,1% 81,8% 81,0% 82,6% 87,8% 

  
|d| |0,17| |0,03| |0,03| |0,13| |0,09| 

Mais de 3 nódulos viáveis Não 921 67,9% 81,4% 82,6% 81,6% 84,0% 88,4% 

Sim 222 54,6% 71,5% 79,2% 80,9% 90,9% 94,6% 

  
|d| |0,23| |0,09| |0,02| |0,21| |0,22| 

Número de nódulos 
viáveis < 1,88 542 71,5% 84,4% 83,3% 81,2% 83,0% 87,3% 

≥ 1,88 581 61,4% 76,1% 81,6% 82,3% 87,7% 91,8% 

  |d| |0,21| |0,04| |0,03| |0,13| |0,15| 
Diâmetro do maior nódulo 
viável no explante (em 
cm) 

< 2,51  543 68,0% 81,0% 80,8% 83,7% 86,7% 92,0% 

≥ 2,51 515 62,3% 77,3% 82,6% 78,5% 83,0% 86,3% 

  |d| |0,09| |0,05| |0,13| |0,10| |0,18| 
Dentro do critério de Milão Não 360 54,9% 70,9% 79,7% 80,0% 89,0% 91,5% 

Sim 775 70,5% 83,4% 83,3% 82,3% 84,3% 88,7% 

  
|d| |0,30| |0,09| |0,06| |0,14| |0,09| 

Dentro do critério de 
Milão-BR Não 108 53,0% 68,1% 81,6% 83,5% 95,2% 95,2% 

Sim 994 67,8% 81,3% 82,2% 81,4% 84,3% 88,7% 

  
|d| |0,31| |0,02| |0,06| |0,37| |0,24| 

Dentro do critério Up-To-7 Não 164 53,3% 72,8% 80,6% 80,0% 89,0% 91,7% 

Sim 957 68,3% 81,4% 82,9% 82,2% 85,0% 89,2% 

  
|d| |0,20| |0,06| |0,06| |0,12| |0,08| 

CHC pouco diferenciado 
ou com hepato-
colangiocarcinoma 

Não 813 66,5% 79,0% 80,1% 79,4% 82,9% 86,4% 

Sim 136 55,2% 72,6% 81,5% 82,8% 88,0% 92,9% 

  
d |0,15| |0,03| |0,09| |0,14| |0,21| 

Invasão vascular não 
discriminada Não 788 69,8% 83,5% 84,3% 83,4% 86,3% 89,9% 

Sim 31 55,7% 75,9% 83,9% 88,5% 93,8% 100,0% 

  
|d| |0,19| |0,01| |0,15| |0,25| |0,47| 

Invasão microvascular  Não 788 69,8% 83,5% 84,3% 83,4% 86,3% 89,9% 

Sim 220 51,7% 64,1% 73,1% 69,9% 76,7% 82,2% 

  
|d| |0,45| |0,28| |0,32| |0,25| |0,22| 

Invasão macrovascular  Não 788 69,8% 83,5% 84,3% 83,4% 86,3% 89,9% 

Sim 28 41,0% 69,2% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 

  
|d| |0,34| |0,23| |0,21| |0,29| |0,40| 
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Figura 10a – Curvas de sobrevida condicional global para as variáveis 
anatomopatológicas identificadas como significativas na análise univariada. 
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Figura 10b – Curvas de sobrevida condicional global para as variáveis 
anatomopatológicas identificadas como significativas na análise univariada. 
 
4.7 Sobrevida livre de doença e preditores independentes de recidiva 
tumoral pós-transplante 

 

 A sobrevida livre de doença observada em 1, 3, 5, 7 e 10 anos foi de 94,2%, 

90,1%, 89,8%, 87,5% e 87,5%, respectivamente, sendo sua média de 101,9 meses, 

com erro padrão de 1,1 meses. 

 Observaram-se 97 (8,4%) recidivas tumorais pós-operatórias do CHC. A 

mediana do tempo entre o transplante e a ocorrência das mesmas foi de 10 meses, 

com quartis de 6 e 18 meses. 

 Em termos absolutos, a mortalidade global precoce de outras naturezas 

modificou pouco a incidência de recidiva tumoral pós-operatória. Notou-se 97 (9,6%) 

recorrências entre aqueles que sobreviveram ao menos 30 dias e 95 (10,0%) outras 

entre aqueles que sobreviveram ao menos 90 dias. 
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 A curva de Kaplan-Meier apresentada na figura 11 demonstra a sobrevida 

livre de doença da população estudada. 

 

 
Figura 11 – Sobrevida livre de doença dos portadores de CHC submetidos a 
transplante de fígado após a implementação do sistema MELD no Brasil. 
 

 Na análise univariada dos dados clínicos foram consideradas preditoras de 

sobrevida livre de doença as variáveis BCLC estadio B (p 0.002), BCLC estadio D (p 

0.009), nível sérico de alfa-fetoproteína no momento do diagnóstico (p 0.003) e nível 

sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante (p 0.000). 

 Estes dados encontram-se compilados na tabela 19. 
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Tabela 19 – Análise univariada dos dados clínicos quanto à sobrevida livre de 
doença. 

Variável p 

Sexo 0.257 

Idade 0.442 

Tempo de espera em lista de transplante 0.057 

Presença de infecção por HCV 0.120 

Escore MELD 0.729 

Classificação Child-Pugh A 0.657 

Classificação Child-Pugh B 0.953 

Classificação Child-Pugh C 0.420 

Estadiamento BCLC 0 no momento do diagnóstico 0.948 

Estadiamento BCLC A no momento do diagnóstico   0.086 

Estadiamento BCLC B no momento do diagnóstico 0.002 

Estadiamento BCLC D no momento do diagnóstico 0.009 

Nível sérico de alfa-fetoproteína no momento do diagnóstico 0.003 

Nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante 0.000 

Rastreamento antes do diagnóstico do CHC 0.860 

Downstaging pré-operatório do CHC 0.108 

 

 Contrariamente ao que se observou para a sobrevida global, várias 

características radiológicas foram consideradas relevantes na análise univariada, a 

saber, a presença de nódulo único no momento do diagnóstico (p 0.037), número de 

nódulos no momento do diagnóstico (p 0.047), diâmetro do maior nódulo no 

momento do diagnóstico (p 0.012), diagnóstico dentro do critério de Milão (p 0.006), 

diagnóstico dentro do critério de Milão-BR (p 0.018) e diagnóstico dentro do critério 

Up-To-7 (p 0.049). As demais características radiológicas, como mais de 3 nódulos 

de CHC no momento do diagnóstico, a realização de tratamento neoadjuvante 

enquanto em lista de espera e doença progressiva pelo mRECIST não foram 

consideradas relevantes para predizer a sobrevida livre de doença. 

 Estes dados estão expostos na tabela 20. 
 
 



4 Resultados  

	

	

55 

Tabela 20 – Análise univariada dos dados radiológicos quanto à sobrevida 
livre de doença. 

Variável  p 

Nódulo de CHC único no momento do diagnóstico 0.037 

Mais de 3 nódulos de CHC no momento do diagnóstico 0.216 

Número de nódulos no momento do diagnóstico 0.047 

Diâmetro do maior nódulo no momento do diagnóstico 0.012 

CHC dentro do critério de Milão no diagnóstico 0.006 

CHC dentro do critério de Milão-BR no diagnóstico 0.018 

CHC dentro do critério Up-To-7 no diagnóstico 0.049 

Tratamento neoadjuvante enquanto em lista de espera 0.802 

Doença progressiva pelo mRECIST 0.254 

 

 Todos os dados anatomopatológicos oriundos da análise dos explantes foram 

considerados relevantes em predizer a sobrevida livre de doença.  

 Estes dados estão explicitados na tabela 21. 

 

Tabela 21 – Análise univariada dos dados anatomopatológicos dos explantes 
quanto à sobrevida livre de doença. 

Variável p 

Nódulo único viável 0.001 

Mais de 3 nódulos viáveis 0.000 

Número de nódulos viáveis 0.000 

Diâmetro do maior nódulo viável 0.000 

Dentro do critério de Milão 0.000 

Dentro do critério de Milão-BR 0.000 

Dentro do critério Up-To-7 0.000 

CHC pouco diferenciado ou com hepatocolangiocarcinoma 0.000 

Necrose completa do CHC 0.042 

Invasão vascular não discriminada 0.000 

Invasão microvascular 0.000 

Invasão macrovascular 0.000 
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 Da mesma forma que antes, as variáveis identificadas como preditoras de 

sobrevida livre de doença na análise univariada foram inseridas em uma análise 

multivariada pelo modelo de Cox pelo método forward. 

 Esta identificou como preditores independentes deste desfecho o nível sérico 

de alfa-fetoproteína no momento do diagnóstico [HR 1,0 (IC 95% 1,01-1,02), p 

0.000], CHC dentro do critério de Milão no momento do diagnóstico [HR 0,42 (IC 

95% 0,22-0,80), p 0.008], explante dentro do critério de Milão [HR 0,34 (IC 95% 

0,17-0,68), p 0.002], explante com neoplasia pouco diferenciada ou 

hepatocolangiocarcinoma [HR 3,04 (IC 95% 1,75-5,30), p 0.000], invasão vascular 

não discriminada [HR 15,72 (IC 95% 3,44-71,83), p 0.000], invasão microvascular 

[HR 3,40 (IC 95% 1,83-6,28), p 0.000] e invasão macrovascular [HR 11,96 (IC 95% 

5,20-27,47), p 0.000]. 

 Interessa ressaltar que o achado de explante fora do critério de Milão e dentro 

do critério de Milão-BR não resultou em efeito positivo na sobrevida livre de doença 

[HR 0,74 (IC 95% 0,36-1,51), p 0.407].  

 Estes dados estão dispostos na tabela 22. 

 
Tabela 22 – Análise multivariada dos dados significativos quanto à sobrevida 
livre de doença. 

Variável Razão de riscos (IC 95%) p 

Nível sérico de alfa-fetoproteína no 

momento do diagnóstico 

1,0 (1,01-1,02) 0.000 

CHC dentro do critério de Milão no 

momento do diagnóstico 

0,42 (0,22-0,80) 0.008 

Explante dentro do critério de Milão 0,34 (0,17-0,68) 0.002 

Explante com neoplasia pouco 

diferenciada ou hepatocolangiocarcinoma  

3,04 (1,75-5,30) 0.000 

Invasão vascular não discriminada 15,72 (3,44-71,83) 0.000 

Invasão microvascular 3,40 (1,83-6,28) 0.000 

Invasão macrovascular 11,96 (5,20-27,47) 0.000 
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4.8 Sobrevida condicional livre de doença 
  

 Analisando-se a sobrevida condicional livre de doença de 5 anos, observou-

se novamente uma inversão no padrão da curva comparativamente à análise pelo 

método de Kaplan-Meier. 

 Para aqueles indivíduos que sobreviveram sem recidiva tumoral até o final do 

1°, 3° e 5° anos após o transplante, a sobrevida condicional livre de doença de 5 

anos foi de, respectivamente, 94,1%, 97,1% e 97,4%. 

 O gráfico apresentado na figura 12 demonstra a sobrevida condicional livre de 

doença de 5 anos em comparação com a sobrevida livre de doença observada nos 

mesmos pontos no tempo, ou seja, a partir do sexto ano de pós-operatório. 
 

 
Figura 12 – Sobrevida livre de doença e sobrevida condicional livre de doença 
de 5 anos de portadores de CHC submetidos a transplante de fígado após a 
implementação do sistema MELD no Brasil. 
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 Aquelas variáveis consideradas significativas em predizer a recorrência 

tumoral pós-operatória na análise univariada foram utilizadas para se determinar as 

sobrevidas condicionais livres de doença, estratificadas por grupos com as 

diferenças padronizadas observadas entre estes estratos. 

 Uma vez identificada a significância das variáveis clínicas contínuas nível 

sérico de alfa-fetoproteína no momento do diagnóstico (p 0.003) e nível sérico de 

alfa-fetoproteína pré-transplante (p 0.000), as mesmas foram dicotomizadas por 

meio de curva ROC para que a significância observada no teste de log-rank, 

pudesse posteriormente ser objeto de análise de diferença padronizada. 

 Obteve-se, pois, os valores de corte de 753,45 ng/ml para nível sérico de alfa-

fetoproteína no momento do diagnóstico, com AUC de 0.71, e 165,46 ng/ml para 

nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante, com AUC de 0.75. Estas variáveis 

dicotomizadas mantiveram-se significantes, dado o valor de p de 0.000 para ambas. 

 Apenas três das variáveis clínicas foram consideradas significativas na 

análise univariada: o estadio BCLC, o nível sérico de alfa-fetoproteína no momento 

do diagnóstico e nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante. Uma vez que trata-

se de variável categórica, para fim comparação entre os diferentes estadios do 

BCLC, foram agrupados os estadios 0 e A, que denotam doença muito precoce ou 

precoce, sendo então este novo grupo comparado aos estadios B e D passo a 

passo. 

 O efeito do estadio BCLC B foi importante inicialmente, desfavorecendo 

indivíduos nele enquadrados. Todavia, tardiamente, a curva inverteu-se, passando a 

favorecer pacientes outrora considerados de mau prognóstico. Desta forma, o ganho 

tardio de sobrevida livre de doença para os pacientes enquadrados neste estadio 

passou a ser maior do que aquele observado para os pacientes enquadrados nos 

estadios 0 e A do BCLC. Nota-se, ainda, que pacientes com estadio B não 

apresentaram risco residual de recorrência tumoral tardia caso sobrevivessem até o 

quinto ano de transplante. 

 Para o estadio D do BCLC observou-se um excepcional prognóstico 

oncológico, uma vez que a não houve registro de nenhuma recorrência tumoral 

neste grupo. A diferença padronizada observada entre as as sobrevidas condicionais 

livre de doença dos estadios 0 e A e o estadio D foi moderada até o final do segundo 

ano pós-operatório, estabilizando-se como pequena a partir de então. Os indivíduos 
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enquadrados no estadio D do BCLC não apresentaram risco residual de recorrência 

tumoral pós-operatória. 

 As diferenças padronizadas observadas entre as sobrevidas condicionais 

livres de doença quanto à variável níveis séricos de alfa-fetoproteína no diagnóstico, 

dicotomizada em  ≥ 753,45 ng/ml e < 753,45 ng/ml, foram, no máximo, moderadas 

durante todo o tempo de observação. A partir do segundo ano pós-operatório, houve 

a inversão da curva, favorecendo-se os indivíduos com níveis mais altos de alfa-

fetoproteína no diagnóstico. Deste momento em diante também observou-se que o 

risco residual de recorrência tumoral tardia tornou-se muito pequeno para ambos os 

grupos. 

 Quanto à sobrevida condicional livre de doença estratificada pela variável 

nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante, dicotomizada em ≥ 165,46 ng/ml e < 

165,46 ng/ml, observou-se diferença padronizada moderada no primeiro ano pós-

operatório, favorecendo o grupo com níveis séricos mais baixos. Todavia, já a partir 

do segundo ano pós-operatório, a curva inverteu-se, favorecendo indivíduos com 

níveis séricos mais altos. Da mesma forma que observado para a variável anterior, a 

partir do segundo ano de transplante, o risco residual de recorrência tumoral tardia 

tornou-se muito pequeno a despeito do nível sérico de alfa-fetoproteína pré-

transplante. 

 Estes dados encontram-se na tabela 23. As curvas de sobrevida condicional 

livre de doença relativas a eles estão expostas na figura 13. 
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Tabela 23 – Análise do efeito das variáveis clínicas identificadas como 
significativas na análise univariada sobre a sobrevida condicional livre de 
doença. 
Variável  n S (5) SC (5|1) SC (5|2) SC (5|3) SC (5|4) SC (5|5) 

BCLC B 0 ou A 757 90,4% 93,4% 94,8% 96,2% 96,2% 96,2% 

B 104 73,4% 80,6% 91,5% 94,1% 94,1% 100,0% 

  |d| |0,38| |0,12| |0,10| |0,10| |0,28| 

BCLC D 0 ou A 757 90,2% 93,3% 94,6% 96,3% 96,3% 96,3% 

D 41 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  |d| |0,38| |0,34| |0,28| |0,28| |0,28| 

Nível sérico de alfa-
fetoproteína no 
diagnóstico 
(em ng/ml) 

< 753,45 676 89,8% 93,2% 95,1% 96,7% 96,7% 97,3% 

≥ 753,45 57 70,4% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  |d| |0,03| |0,32| |0,26| |0,26| |0,24| 

Nível sérico de alfa-
fetoproteína pré-
transplante 
(em ng/ml) 

< 165,46 851 92,6% 95,2% 96,4% 97,8% 97,8% 98,2% 

≥ 165,46 124 68,8% 85,1% 97,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

  |d| |0,35| |0,09| |0,21| |0,21| |0,19| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Curvas de sobrevida condicional livre de doença para as variáveis 
clínicas identificadas como significativas na análise univariada. 
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 Enquanto para prever sobrevida global os dados radiológicos foram pouco 

representativos, o oposto se deu para predizer o desfecho de sobrevida livre de 

doença. 

 Uma vez identificada a significância das variáveis radiológicais contínuas 

número de nódulos no momento do diagnóstico e diâmetro do maior nódulo no 

momento do diagnóstico, as mesmas foram dicotomizadas por meio de curva ROC 

para que a significância observada no teste de log-rank, pudesse posteriormente ser 

objeto de análise de diferença padronizada. 

 Obteve-se, pois, os pontos de corte de 1,27 nódulos para seu número no 

momento do diagnóstico, com AUC de 0.56, e 2,71 cm para o diâmetro do maior 

nódulo no momento do diagnóstico, com AUC de 0.58. Os valores de p para os 

pontos de corte estimados foram de 0.003 e 0.000, respectivamente. 

 Trataram-se de variáveis morfológicas quantitativas, como, por exemplo, 

número de nódulos e diâmetro do maior nódulo, e qualitativas, como a adequação 

aos critérios de seleção para transplante, que nos permitiram inferir a respeito da 

carga tumoral apresentada por cada paciente. 

 De modo geral, as variáveis quantitativas relativas ao momento do 

diagnóstico, como nódulo único de CHC, número de nódulos e diâmetro do maior 

nódulo, apresentaram diferenças padronizadas entre as sobrevidas condicionais 

livres de doença, no máximo, pequenas durante todo o período de 

acompanhamento. Quanto ao número de nódulos, para ambos os estratos notou-se 

que, logo após o segundo ano pós-operatório, houve o favorecimento dos indivíduos 

com maior quantidade de lesões quanto à sobrevida condicional livre de doença 

tardia. O mesmo não se observou quanto ao diâmetro do maior nódulo, uma vez que 

a sobrevida condicional livre de doença tendeu a ser superior durante todos os 

momentos entre aqueles indivíduos com lesões menores, ainda que o maior ganho 

de sobrevida condicional livre de doença tenha se dado justamente para o grupo 

com lesões maiores. Quanto a estas variáveis, o risco residual de recidiva tardia 

tendeu a ser muito pequeno logo a partir do segundo ano pós-operatório. 

 As variáveis qualitativas agora analisadas referem-se fundamentalmente à 

adequação dos exames radiológicos pré-operatórios aos critérios de seleção para 

transplante no momento do diagnóstico.  

 Para os três critérios observou-se diferença padronizada, no máximo, 

moderada precocemente, sendo nítido o predomínio de valores considerados 
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pequenos ou muito pequenos ao longo do tempo de acompanhamento. No caso do 

critério de Milão, a sobrevida condicional livre de doença tendeu a favorecer 

indivíduos nele enquadrados somente até o segundo ano de transplante, momento a 

partir do qual a diferença passou a não existir e, posteriormente, favoreceu 

indivíduos com neoplasia fora deste critério. Os critérios de Milão-BR e Up-To-7 

apresentaram comportamento semelhante quanto à sobrevida condicional livre de 

doença, pois logo a partir o segundo ano pós-operatório, indivíduos além destes 

critérios passaram a apresentar prognóstico oncológico tardio superior àqueles neles 

enquadrados, ainda que a diferença padronizada observada tenha sido pequena na 

maioria das situações. 

 Segundo as características radiológicas, o risco residual de recorrência 

tumoral tardia tornou-se muito pequeno, de modo geral, a partir do segundo ano de 

acompanhamento após o transplante. 

 Desta forma, as variáveis radiológicas morfológicas quantitativas e 

qualitativas analisadas nos permitiram observar, em sua maioria, um maior ganho de 

sobrevida livre de doença tardio para pacientes com maior carga tumoral, dada que 

a sobrevida condicional livre de doença tardia tendeu a ser superior neste grupo em 

particular. 

 Estes dados encontram-se expostos na tabela 24. As curvas de sobrevida 

condicional livre de doença relativas a eles estão expostas na figura 14. 
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Tabela 24 – Análise do efeito das variáveis radiológicas identificadas como 
significativas na análise univariada sobre a condicional livre de doença. 

Variável 
 

n S (5) SC (5|1) SC (5|2) SC (5|3) SC (5|4) SC (5|5) 
Nódulo único de CHC 
no momento do 
diagnóstico 

Não 361 85,0% 90,4% 96,6% 98,8% 100,0% 100,0% 

Sim 720 92,0% 94,8% 95,7% 96,7% 96,7% 96,7% 

  |d| |0,17| |0,05| |0,14| |0,26| |0,26| 
Número de nódulos no 
momento do 
diagnóstico 

< 1,27 720 91,9% 94,7% 95,5% 96,6% 96,6% 96,6% 

≥ 1,27 361 85,4% 91,2% 97,2% 98,9% 98,9% 100,0% 

  |d| |0,13| |0,10| |0,17| |0,17| |0,27| 
Diâmetro do maior 
nódulo no momento do 
diagnóstico (em cm) 

< 2,71 534 92,9% 95,2% 96,9% 98,0% 98,0% 98,0% 

≥ 2,71 543 86,5% 91,7% 95,1% 96,6% 96,6% 97,4% 

  
|d| |0,14| |0,09| |0,09| |0,09| |0,04| 

CHC dentro do critério 
de Milão no diagnóstico Não 161 80,0% 86,9% 94,7% 97,4% 97,4% 100,0% 

Sim 913 91,3% 94,6% 96,3% 97,4% 97,4% 97,4% 

  |d| |0,27| |0,08| 0,00 0,00 |0,23| 
CHC dentro do critério 
de Milão-BR no 
diagnóstico 

Não 74 80,0% 87,9% 96,4% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sim 996 90,0% 93,7% 95,7% 96,7% 96,7% 97,8% 

  |d| |0,20| |0,04| |0,26| |0,26| |0,21| 
CHC dentro do critério 
Up-To-7 no diagnóstico Não 43 76,6% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sim 1034 90,2% 93,9% 96,0% 97,3% 97,3% 97,7% 

  |d| |0,34| |0,29| |0,23| |0,23| |0,22| 
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Figura 14 – Curvas de sobrevida condicional livre de doença para as variáveis 
radiológicas identificadas como significativas na análise univariada. 
 

 De modo análogo às variáveis radiológicas, observou-se uma importante 

relação entre as características anatomopatológicas dos explantes e a sobrevida 

livre de doença tardia. Todas foram significativas na análise univariada, sendo 

também incorporadas para a análise da diferença padronizada. 
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 Dada a significância das variáveis anatomopatológicas contínuas número de 

nódulos viáveis no explante e diâmetro do maior nódulo viável no explante, as 

mesmas foram dicotomizadas por meio de curva ROC para que a significância 

observada no teste de log-rank, pudesse posteriormente ser objeto de análise de 

diferença padronizada. 

 Obteve-se, pois, os valores de corte de 2,62 nódulos para o número de 

nódulos viáveis no explante, com AUC de 0.65, e 2,65 cm para o diâmetro do maior 

nódulo viável no explante, com AUC de 0.62. Os valores de p para os pontos de 

corte estimados foram de 0.000 em ambos os casos.  

 Observando-se as diferenças padronizadas, notou-se que as variáveis 

anatomopatológicas apresentam efeito mais pronunciado precocemente, com 

decréscimo do mesmo de forma progressiva, em geral a partir do segundo ou 

terceiro anos após o transplante. 

 Há alguns pontos comuns àqueles mencionados anteriormente para as 

variáveis radiológicas. 

 Primeiramente, o risco residual de recorrência tumoral tardia após o segundo 

ou terceiro anos do transplante foi pequeno para a maioria das características 

analisadas, havendo diferença padronizada pequena ou muito pequena entre as 

sobrevidas condicionais de 5 anos a partir de então. 

 Em segundo lugar, após o segundo ou terceiro anos, notou-se que há uma 

inversão do padrão de sobrevida condicional livre de doença tardia para variáveis 

que denotam agressividade do ponto de vista anatomopatológico. Da mesma forma 

que o observado para o grupo de variáveis anterior, a partir deste ponto, os tumores 

mais agressivos passaram a apresentar sobrevida condicional livre de doença 

superior àquela observada para os tumores menos agressivos, ainda que a 

diferença padronizada entre estes dois grupos, no que tange ao tipo de sobrevida 

que motiva esta análise, tenha sido pequena. 

 A sobrevida condicional livre de doença em cinco anos a partir do segundo 

ano pós-operatório passa a ser muito elevada, atingindo valores próximos ou 

superiores a 95% para a maioria das variáveis analisadas. 

 Estes dados encontram-se representados na tabela 24. As curvas de 

sobrevida condicional livre de doença relativas a eles estão expostas nas figuras 15a 

e 15b. 
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Tabela 24 – Análise do efeito das variáveis anatomopatológicos dos explantes 
identificadas como significativas na análise univariada sobre a sobrevida 
condicional livre de doença. 

Variável 
 

n S (5) SC (5|1) SC (5|2) SC (5|3) SC (5|4) SC (5|5) 
Nódulo único 
viável Não 648 88,0% 92,6% 95,6% 97,7% 97,7% 97,7% 

Sim 453 95,0% 94,9% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 

  
|d| |0,10| |0,07| |0,05| |0,05| |0,05| 

Mais de 3 nódulos 
viáveis Não 903 93,0% 94,8% 95,7% 96,8% 96,8% 96,8% 

Sim 213 78,0% 84,8% 95,1% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
|d| |0,34| |0,03| |0,26| |0,26| |0,26| 

Número de 
nódulos viáveis < 2,62 528 95,3% 97,4% 95,8% 95,9% 96,2% 96,2% 

≥ 2,62 573 86,6% 92,3% 91,4% 96,1% 98,3% 98,3% 

  |d| |0,23| |0,18| |0,01| |0,13| |0,13| 
Diâmetro do maior 
nódulo viável 
(em cm) 

< 2,65 748 93,9% 96,1% 96,6% 97,1% 97,1% 97,1% 

≥ 2,65 353 83,2% 88,1% 94,2% 97,2% 97,2% 98,4% 

  |d| |0,30| |0,12| |0,01| |0,01| |0,09| 
Dentro do critério 
de Milão Não 350 79,7% 85,4% 94,4% 98,0% 98,0% 98,0% 

Sim 758 94,6% 96,4% 96,4% 96,9% 96,9% 97,3% 

 
 |d| |0,39| |0,10| |0,07| |0,07| |0,04| 

Dentro do critério 
de Milão-BR Não 107 73,2% 80,4% 92,5% 94,7% 94,7% 94,7% 

Sim 973 92,2% 94,5% 96,1% 97,3% 97,3% 97,7% 

 
 |d| |0,44| |0,16| |0,13| |0,13| |0,15| 

Dentro do critério 
Up-To-7 Não 159 77,1% 86,7% 98,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sim 938 92,8% 94,8% 95,8% 96,8% 96,8% 97,1% 

 
 d |0,28| |0,14| |0,26| |0,26| |0,24| 

CHC pouco 
diferenciado ou 
com 
hepatocolangio- 
carcinoma 

Não 798 91,0% 93,4% 96,4% 97,2% 97,2% 97,7% 

Sim 134 72,8% 85,9% 93,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 |d| |0,25| |0,15| |0,24| |0,24| |0,22| 

Necrose completa 
do CHC Não 932 88,0% 92,6% 96,7% 97,8% 97,8% 98,9% 

Sim 67 98,0% 100,0% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 

  |d| |0,40| |0,17| |0,23| |0,23| |0,31| 
Invasão vascular 
não discriminada Não 769 95,2% 97,3% 96,2% 96,4% 97,2% 97,2% 

Sim 29 94,3% 94,3% 100,0% 100,0% 100,0% 94,3% 

 
 |d| |0,15| |0,09| |0,27| |0,24| |0,24| 

Invasão 
microvascular Não 769 95,2% 97,3% 96,2% 96,4% 97,2% 97,2% 

Sim 218 76,0% 84,5% 81,5% 90,7% 94,1% 94,1% 

 
 |d| |0,46| |0,48| |0,24| |0,15| |0,15| 

Invasão 
macrovascular Não 769 95,2% 97,3% 96,2% 96,4% 97,2% 97,2% 

Sim 27 39,4% 53,4% 53,4% 81,8% 100,0% 100,0% 

  
|d| |1,19| |1,13| |0,48| |0,24| |0,24| 
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Figura 15a – Curvas de sobrevida condicional livre de doença para as variáveis 
anatomopatológicas identificadas como significativas na análise univariada. 
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Figura 15b – Curvas de sobrevida condicional livre de doença para as variáveis 
anatomopatológicas identificadas como significativas na análise univariada. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 A evolução apresentada pelo transplante de fígado desde sua criação58 

representa um dos grandes triunfos da medicina contemporânea. De um 

procedimento meramente experimental, com resultados pouco consistentes e alta 

morbimortalidade, tornou-se uma sólida alternativa terapêutica para pacientes com 

diversas formas de doenças hepáticas. 

 Entre as principais barreiras para uma generalização ainda maior do 

transplante como tratamento destacam-se três: o binômio qualidade-disponibilidade 

dos enxertos, os riscos inerentes ao procedimento cirúrgico e os riscos inerentes à 

imunossupressão. Neste contexto é primordial definir a prioridade para o tratamento 

entre os candidatos a ele, mas também é necessário tentar determinar quais 

apresentam a mais satisfatória relação de risco e benefício quanto ao procedimento. 

Por estas razões, a discussão de resultados assume lugar central na medicina de 

transplantes. 

 Todavia, a atividade transplantadora acerca-se de grande complexidade, pois 

os mesmos resultados acima devem, ainda, ser interpretados diante dos princípios 

éticos e morais da sociedade, da realidade local, do perfil dos candidatos a 

transplante e da qualidade e disponibilidade de órgãos ofertados para a doação.  

 Usualmente, os resultados de sobrevida são estimados a partir de dados 

provenientes de tábuas de sobrevida de grupos, estes obtidos pelo método atuarial 

ou pelo método de Kaplan-Meier. Uma vez definida esta sobrevida, ela pode ser 

estratificada por várias características, usualmente através do teste log-rank, 

objetivando a identificação de fatores prognósticos capazes de predizer o resultado 

final, o que é fundamental para embasar decisões relativas às escolhas de 

tratamento e prognóstico futuro. 

 Esta metodologia, no entanto, não considera a natureza dinâmica e individual 

do processo de sobrevida. As variáveis selecionadas como preditoras de 

prognóstico no momento do diagnóstico ou tratamento podem ter impacto variável 

ao longo do tempo de acompanhamento. Adicionalmente, em situações nas quais há 

grandes perdas precoces devido à natureza da doença ou seu tratamento, as curvas 

de sobrevida tendem a ser pessimistas tardiamente. 

 Desta forma, a sobrevida obtida pelos métodos tradicionais reflete bem o 

prognóstico precoce, mas tem limitações para o prognóstico tardio. Não reflete 
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adequadamente de que forma o prognóstico pode mudar e muda ao longo do tempo, 

podendo ser considerada uma previsão estática de futuro relativa ao momento inicial 

da avaliação. Ela é, portanto, pouco informativa no que diz respeito a pacientes que 

já apresentaram alguma sobrevida inicial, tendo ultrapassado o momento no qual as 

variáveis identificadas como preditoras de prognóstico tem seu maior impacto. 

 A sobrevida condicional, um conceito oriundo da probabilidade condicional, 

presta-se a prover soluções aos problemas mencionados anteriormente. Ela permite 

que os dados de sobrevida sejam atualizados na medida em que o paciente 

sobrevive, incorporando as mudanças de prognóstico e da relevância dos fatores 

preditores de desfechos ao longo do tempo na avaliação do paciente. Isto permite 

estimar a mudança no perfil de risco individual conforme o tempo passa desde o 

diagnóstico ou tratamento inicial. 

 A sobrevida condicional considera talvez o mais importante fator prognóstico 

para uma neoplasia maligna: os anos de sobrevida após um determinado 

diagnóstico ou tratamento, sendo este o determinante da sobrevida futura60. 

 Em doenças com alta mortalidade precoce, nas quais as sobrevida estimada 

pelo métodos atuarial ou de Kaplan-Meier tendem a ser pessimistas, a sobrevida 

condicional permite a correção do prognóstico ao longo do tempo, considerando que 

pacientes que sobreviveram à fase inicial de maior mortalidade tenderão a 

sobreviver por ainda mais tempo. O aumento do número de sobreviventes de longo 

prazo resulta em maior necessidade de informações atualizadas a respeito de 

prognóstico para médicos e pacientes. Ela permite, portanto, uma maior 

previsibilidade em nível individual, fornecendo informações prognósticas 

personalizadas a serem utilizadas para o compartilhamento de decisões acerca de 

tratamento, prognóstico e rastreamento de doença pós-tratamento. 

 O presente trabalho visa descrever e analisar a sobrevida global e a 

sobrevida livre de doença em uma coorte de pacientes transplantados com doador 

falecido por carcinoma hepatocelular irressecável após a implementação do sistema 

de alocação pelo MELD no Brasil. Procedemos, ainda, à análise das sobrevidas 

condicionais global e livre de doença tardias, de modo a explorar de que forma elas 

modificam-se e como seus fatores prognósticos distribuem-se temporalmente. 

 Para este fim, o presente trabalho utilizou-se de dados compilados a partir do 

Inquérito nacional de carcinoma hepatocelular e transplante, que contou com a 

participação dos principais centros transplantadores de fígado ativos no país, tendo 
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conseguido uma extensa coorte com acompanhamento de longa data em centros de 

reconhecida competência. 

 

5.1 Resultados descritivos 
 

 Após o envio das informações pelos centros transplantadores, houve 11,8% 

de perda devido aos critérios de inclusão e exclusão adotados, isto em grande parte 

devido à presença de carcinomas hepatocelulares incidentais, que fogem à proposta 

de analisar os indivíduos com diagnóstico pré-operatório e caracterização de 

situação especial por carcinoma hepatocelular irressecável conforme a legislação 

vigente31. 

 A coorte reflete a distribuição das equipes de transplante no país, com franca 

concentração dos casos na região sul [134 (11,6%)] e sudeste [794 (68.6%)]. Foi 

constituída fundamentalmente por homens com mediana de idade de 58 anos, 

infectados pelo vírus da hepatite C. A maioria deles apresentava doença com    

classificação funcional Child A ou B segundo a escala de Child-Pugh e escores 

MELD relativamente baixos. 

 Muito embora a informação sobre rastreamento esteja disponível para 626 

(54,1%) casos, sendo que 566 (48,9%) foram submetidos a ele, 903 (77,2%) 

pacientes obtiveram diagnóstico anteriormente à inclusão em lista de espera e 

apresentavam carcinomas hepatocelulares muito precoces [25 (2,1%)] ou precoces 

[757 (64,8%)] conforme o estadiamento BCLC. Estas características são similares 

ao perfil de coortes ocidentais de pacientes com carcinomas hepatocelulares60. O 

alto percentual de pacientes com diagnóstico do CHC em fase precoce ou muito 

precoce, 66,9%, sugere que possivelmente a informação a respeito de estadiamento 

foi, na verdade, subestimada. Não foram observados pacientes BCLC C, pois esta 

categoria pressupõe a existência de doença metastática ou invasão vascular 

macroscópica, estas contra-indicações absolutas ao transplante, mas 41 (3,5%) 

pacientes enquadravam-se no estágio BCLC D, possivelmente em decorrência de 

doença hepática avançada em estágio funcional de Child-Pugh C. Segundo o 

algoritmo BCLC, estes pacientes são considerados portadores de doença terminal 

sem possibilidade de realizar tratamentos curativos, como o transplante, sendo 

candidatos apenas à paliação de sintomas. Este ponto merece destaque, pois 

adiante nos permitirá refletir sobre as limitações da classificação BCLC. 
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 Devem ser destacadas as diferenças regionais quanto à ampla variação do 

tempo de espera a partir da concessão de situação especial. Se por um lado temos 

a região centro-oeste com mediana de espera de 1,7 meses, por outro temos a 

região sudeste com mediana de espera de 5,6 meses. O debate sobre as 

desigualdades regionais na distribuição de órgãos é pertinente e motivou mudanças 

na política de alocação de órgãos nos EUA61-63, país com realidade semelhante à do 

Brasil no que tange ao sistema de alocação e características dos pacientes. Este 

achado é de grande importância para as agências reguladoras e para o SNT, para 

que medidas sejam tomadas para que a iniquidade seja combatida e todos os 

pacientes em lista tenham acesso equitativo ao transplante. 

 Com relação aos achados radiológicos no momento do diagnóstico, 1077 

(92,2%) pacientes apresentavam até 3 nódulos de CHC, sendo que 948 (81,1%) 

encontravam-se dentro do critério de Milão, enquanto outros 86 (7,4%) 

encontravam-se além desse, mas dentro do critério Milão-BR, perfazendo o total de 

1034 (88,5%). Em relação ao critério Up-To-7, 1075 (92,0%) enquadravam-se nele 

no momento do diagnóstico. 

 Para 80 (6,9%) pacientes foi necessária a realização de downstaging pré-

operatório do tumor, uma vez que encontravam-se além dos critérios de transplante. 

Esta representa uma das maiores casuísticas mundiais de pacientes transplantados 

com downstaging bem sucedido pré-transplante, mas a análise pormenorizada 

destes casos também foge ao escopo deste trabalho, sobretudo porque, mediante 

tratamento, todos foram incluídos dentro do critério Milão-BR e interpretados como 

pacientes dentro deste critério daí por diante. 

 Em relação à neoadjuvância, os resultados apresentados mostram que 757 

(64,8%) pacientes foram submetidos a tratamento ponte pré-transplante, sendo a 

quimioembolização hepática transarterial ou embolização hepática transarterial os 

métodos de escolha para a 605 (51,8%) deles. É interessante notar que a 

alcoolização percutânea, um método simples, barato e amplamente disponível64, foi 

realizada em apenas 69 (5,9%) dos pacientes submetidos a transplantes. A resposta 

observada aos tratamentos foi favorável, com apenas 70 (6,0%) pacientes 

apresentando doença progressiva antes do transplante. Neste dado há que se 

ressalvar o viés de seleção da coorte, uma vez que em não se tratando de estudo 

por intenção de tratamento, pacientes com evolução desfavorável pré-transplante do 
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ponto de vista radiológico à luz da neoadjuvância não seriam transplantados, logo, 

não estariam incluídos nesta amostra. 

 A análise anatomopatológica dos explantes mostrou que 1076 (93,1%) 

explantes apresentavam lesões com viabilidade tumoral, concentrando-se a maior 

parte dos pacientes com até 3 nódulos de CHC do grau histológico moderadamente 

diferenciado. Invasão vascular foi observada em 284 (25,5%) explantes, 

predominando a invasão vascular microscópica [226 (19,5%)]. 

 Embora os critérios de seleção de candidatos a transplante sejam 

essencialmente radiológicos, também procedemos à análise de sua adequação do 

ponto de vista anatomopatológico. Enquadraram-se nos critério de Milão, Milão-BR e 

Up-To-7, respectivamente, 785 (67,8%), 1005 (86,9%) e 969 (83,8%) explantes. 

 Isto reforça uma impressão de permissividade do critério de Milão-BR em 

relação aos demais critérios, em particular o Up-To-7, em si, um critério já expandido 

de seleção. Observa-se aqui uma inversão daquele padrão mencionado por ocasião 

do diagnóstico, quando foi maior o número de pacientes enquadrados no critério Up-

To-7 em relação ao Milão-BR. Hipotetiza-se que isto possa se dever à própria 

natureza do tipo de expansão proposta por cada um destes critérios. Enquanto o 

critério Up-To-7 amplia o acesso ao transplante através da inclusão de lesões 

maiores, o critério Milão-BR faz o oposto, expandindo para incluir lesões menores, 

de tamanho inferior a 2 centímetros. Lesões maiores são mais facilmente 

visualizadas e medidas nos exames radiológicos contrastados do que aquelas 

menores, pois apresentam padrão de vascularização típico mais 

frequentemente65,66. 

 

5.2 Sobrevida global e sobrevida condicional global 
 

 A análise de sobrevida global permite algumas considerações. 

Primeiramente, para pacientes com CHCs, o resultado do transplante observado no 

país a partir dos dados dos 13 centros participantes do Inquérito nacional de 

carcinoma hepatocelular e transplante, mostram que o Brasil apresenta resultados 

semelhantes àqueles descritos nos EUA67 e Europa13. 

 A mortalidade observada deu-se sobretudo no primeiro ano após o 

transplante, que concentrou 68,6% dos eventos letais registrados, havendo queda 

brusca a partir do segundo ano e um platô de estabilidade a partir do terceiro. As 
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principais causas de mortalidade precoce foram as infecções e complicações pós-

operatórias, possivelmente em decorrência do uso mais intensivo de 

imunossupressão nas primeiras semanas após o transplante68 e cirurgia realizada 

em um ambiente orgânico hostil em decorrência da presença de disfunção 

hepatocelular significativa e hipertensão portal69-71. 

 Embora, no primeiro ano, a recidiva de carcinoma hepatocelular seja 

considerada a terceira causa de mortalidade, tendo sido responsável por 12,1% dos 

óbitos, seu pico se dá no segundo ano, quando foi responsável por 50% dos óbitos 

observados, caindo a partir de então, mas com uma nova elevação a partir do quinto 

ano pós-transplante. Apenas no quarto ano não se observou nenhum óbito em 

decorrência de recidiva tumoral pós-operatória, possivelmente porque pacientes com 

recidivas mais tardias tendem a receber alguma forma de tratamento oncológico e 

apresentar curso mais arrastado de doença do que aqueles que apresentam recidiva 

mais precoce72. Pela análise da sobrevida condicional, observa-se que a recidiva 

tumoral permanece como um fator relevante de mortalidade durante todo o período 

de acompanhamento pós-operatório, mesmo tardiamente, uma vez que a diferença 

padronizada entre as sobrevidas condicionais globais dos grupos com e sem 

recorrência persiste sendo muito importante durante todos os momentos analisados. 

 A primeira conclusão do presente trabalho advém da sobrevida condicional 

global de 5 anos no final do primeiro, terceiro e quinto ano de pós-operatório, 

estimadas em 79,5%, 82,2% e 90,0%, respectivamente, que contrastam bastante 

com a sobrevida global nos mesmos momentos, o sexto, oitavo e décimo ano de 

pós-operatório, que foram de 62,5%, 61,3% e 59,4%. Dada a elevada mortalidade 

pós-operatória precoce, com 68,6% dos eventos letais no primeiro ano após o 

transplante, da mesma forma que para neoplasias agressivas e de mau prognóstico, 

as curvas de sobrevida convencionais no transplante de fígado por CHC irressecável 

tendem a ser pessimistas. Para aqueles indivíduos que sobrevivem ao período pós-

operatório inicial, o ganho de sobrevida é sistemático e substancial ao longo do 

tempo, porém ressalva-se que, mesmo tardiamente, até o décimo ano de 

seguimento pós-operatório, o risco residual de mortalidade entre os transplantados é 

superior àquele que se observa para a população geral57. 

 Desta forma, a análise da sobrevida condicional permite um ajuste dinâmico 

da sobrevida a partir dos anos vividos a partir da realização do transplante, o que 

fornece um prognóstico superior àquele estimado por ocasião da realização da 
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cirurgia e que pode ser atualizado ao longo do tempo, diferentemente da previsão 

inicial estática. Ainda assim, este prognóstico é inferior ao da população geral, 

possivelmente em decorrência da faixa etária desta população, suas doenças 

crônico-degenerativas associadas, das recorrências tardias do carcinoma 

hepatocelular, de novos tumores e dos efeitos adversos da imunossupressão. A 

constatação de que a partir do terceiro ano de transplante aumenta 

consideravelmente o número de óbitos decorrentes de outras neoplasias reforça 

este achado. 

 À análise univariada dos preditores de sobrevida global, apurou-se que foram 

significativas as seguintes variáveis: sexo (p 0.016), idade (p 0.000), nível sérico de 

alfa-fetoproteína pré-transplante (p 0.022), recidiva pós-operatória de CHC (p 0.000), 

doença progressiva pelo mRECIST (p 0.043) e todas as variáveis 

anatomopatológicas (valores de p entre 0.000 e 0.025), excetuando-se a presença 

de necrose completa do CHC no explante. 

 Algumas considerações se fazem necessárias quanto a variáveis 

clinicamente relevantes que não atingiram significância estatística na análise 

univariada relativa à sobrevida global. 

 O tempo de espera em lista de transplante não atingiu significância estatística 

(p 0.339) na análise univariada, logo não modificou a sobrevida global nesta coorte. 

Este fato é de grande relevância prática e será discutido de forma pormenorizada 

adiante. 

 Estes dados reiteram o que foi previamente descrito na literatura, que o 

escore MELD prediz de forma inadequada a mortalidade pós-operatória47. A 

classificação de Child-Pugh, que também se propõe a estratificar o grau de 

disfunção hepática, também não foi significativa em predizer mortalidade pós-

operatória. 

 Quanto à presença de infecção por HCV, embora um fator prognóstico 

reconhecido73, não atingiu significância. Por tratarem-se de pacientes 

acompanhados em centros de excelência reconhecida, possivelmente o tratamento 

antiviral específico foi instituído tão logo indicado e possível, impedindo a progressão 

da doença de forma acelerada a ponto de resultar em riscos para o paciente.  

 Embora o rastreamento periódico do CHC tenha sido realizado em 

aproximadamente dois terços destes pacientes, o alto percentual de estadios do 

BCLC muito precoces ou precoces deve nos alertar para a possibilidade da 



5 Discussão  

	

	

76 

subestimação desta informação, conforme citado anteriormente. Embora o 

rastreamento não tenha sido considerado um fator significativo em predizer 

sobrevida global é preciso cuidado com a interpretação do dado. Este estudo não se 

propôs a analisar o impacto do rastreamento nos desfechos relativos ao transplante. 

Por não se analisar especificamente a intenção de tratamento, há um viés de 

seleção intrínseco. Potenciais candidatos a tratamentos curativos, como ressecções 

hepáticas ou a ablação por radiofrequência, e aqueles com doença mais avançada, 

não elegíveis a tratamentos com intenção curativa, não foram incluídos nesta 

amostra. Desta forma não é possível concluir a ineficácia do rastreamento em 

modificar os resultados do transplante. Cabe, ainda, reiterar a necessidade e os 

benefícios desta prática entre portadores de doenças hepáticas crônicas5,6 a 

despeito dos achados aqui reportados. 

 A realização de downstaging pré-operatório também não modificou a 

sobrevida deste grupo. Isto reforça os achados de Yao et al.26,30, que demonstraram 

que pacientes adequadamente selecionados submetidos a tratamento bem sucedido 

com redução de seu estadiamento anatômico apresentam evolução semelhante 

àquela de pacientes inicialmente dentro do critério de Milão. 

 Os dados radiológicos, em sua maioria, referem-se a informações obtidas no 

momento do diagnóstico. A única informação dinâmica adotada foi a avaliação 

radiológica pelo mRECIST após a realização de tratamento neoadjuvante, 

coincidentemente a única que atingiu significância estatística na análise univariada. 

Dado que o tempo entre o diagnóstico e o transplante teve mediana de 8,3 meses 

com quartis de 4,9 e 11,9 meses, e 757 (64,8%) pacientes foram submetidos à 

neoadjuvância pré-operatória, é possível que a avaliação radiológica inicial não 

reflita o estado da doença nas proximidades do transplante, ainda que uma minoria 

dos pacientes, 70 (6%) deles, apresente-se com doença progressiva conforme a 

avaliação radiológica pelo mRECIST. Novamente cabe reiterar um viés de seleção 

decorrente da população selecionada e o desenho do estudo. Não se trata, pois de 

uma análise por intenção de tratamento, de forma que pacientes com franca 

progressão de doença além dos critérios de seleção de transplante, com ou sem 

neoadjuvância envolvida, usualmente são considerados maus candidatos ao 

transplante, sendo desta forma removidos de lista de espera. A progressão de 

doença conforme o mRECIST mencionada anteriormente, possivelmente também se 

deu dentro de limites de segurança impostos pelo critério de Milão-BR, uma vez que, 
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conforme a legislação vigente, pacientes além dos mesmos não devem ser 

transplantados. 

 O passo seguinte convencionalmente adotado é a realização de uma análise 

multivariada com as variáveis selecionadas através da análise univariada. Isto foi 

feito através de sua inserção um modelo de Cox pelo método forward e foram 

identificados os seguintes preditores independentes de mortalidade: idade [HR 1,04 

(IC 95% 1,02-1,06), p 0.000], sexo feminino [HR 1,35 (IC 95% 1,02-1,79), p 0.038], 

recidiva pós-operatória do CHC [HR 1,35 (IC 95% 1,08-1,79), p 0.003], diâmetro do 

maior nódulo viável no explante [HR 1,01 (IC 95% 1,01-1,02), p 0.006], invasão 

vascular não discriminada [HR 3,18 (IC 95% 1,48-6,85), p 0.004], invasão 

microvascular [HR 1,65 (IC 95% 1,27-2,15), p 0.001] e invasão macrovascular [HR 

2,25 (IC 95% 1,30-3,89), p 0.000]. Pela análise convencional, assume-se que estas 

variáveis apresentaram grande relevância em determinar o desfecho analisado, 

neste caso a sobrevida global, durante todo o período de acompanhamento 

posterior. 

 As variáveis selecionadas na análise univariada foram também incorporadas 

à de sobrevida condicional e fornecem uma outra perspectiva quanto a estes 

mesmos dados. 

 O sexo foi a primeira das variáveis clínicas considerada significativa na 

análise univariada, sendo também considerada preditora independente na análise 

multivariada. Quando sujeita à análise condicional, homens apresentam prognóstico 

inicialmente melhor, mas isto se inverte do segundo ano de transplante em diante, 

quando as mulheres passam a apresentar melhor prognóstico, mesmo em fases 

mais tardias. A diferença padronizada observada entre as sobrevidas descritas é, no 

máximo, pequena. Quando representadas em forma gráfica, como na figura 8, isso 

torna-se mais claro. Possivelmente, a diferença observada no prognóstico tardio 

entre homens e mulheres, desfavorecendo os primeiros, deva-se à soma de 

comorbidades, em particular o tabagismo, mais comum entre homens74, que resulta 

em aumento do risco cardiovascular e de neoplasias outras que não a recidiva de 

carcinoma hepatocelular. Nesta coorte, após o quinto ano de transplante, estas 

duas, quando somadas, passam a representar a segunda principal causa de 

mortalidade, sendo suplantadas somente pela recidiva tumoral pós-operatória. 

 A variável idade, significativa tanto na análise univariada quanto na 

multivariada, foi dicotomizada em ≥ 58,07 anos e < 58,07 anos para a análise de 
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sobrevida condicional. Assim como em coortes de portadores de outras neoplasias49-

52, ela influenciou o prognóstico durante todo o período analisado. Em nosso caso 

isto também é verdade e observou-se que seu efeito é tão maior quanto mais o 

tempo avança, conforme pode-se notar pelo aumento de d de |0,26| até |0,33|. Isto 

reflete que quanto mais se envelhece, maior o risco de óbito também. Se 

considerarmos um horizonte de seguimento mais longo, é possível que o grupo de 

pacientes com idade inferior atinja níveis de sobrevida condicional global superiores 

a 95%, o que torna o risco residual de mortalidade muito baixo, logo, próximo à 

população sadia. Seus contrapartes com idade superior possivelmente não atingirão 

estes níveis se considerarmos os percentuais a partir dos quais eles partem e o 

próprio avançar da idade. Desta forma, a mortalidade no grupo mais idoso 

possivelmente permanecerá sendo significativa, inferior àquela esperada para a 

população sadia, durante todo o tempo de acompanhamento. As curvas de 

sobrevida apresentadas na figura 8 ilustram estes dados. 

 Quanto às observações sobre a idade, dois pontos de vista distintos devem 

ser contrapostos. 

 Por um lado, a idade, enquanto fator isolado, não deve ser considerada 

proibitiva para o transplante. Mesmo para pacientes com idade mais avançada tanto 

a sobrevida global de 5 anos, 56,4%, quanto a sobrevida condicional de 5 anos para 

aqueles que sobreviveram ao primeiro ano de transplante, 73,1%, são consideradas 

satisfatórias conforme parâmetros usualmente adotados pela comunidade 

transplantadora75. Entende-se, todavia, que estes idosos aqui representados 

possivelmente sejam o produto de um viés de seleção naturalmente imposto pelo 

tipo de tratamento escolhido, o transplante. Apresentam, acredita-se, boa 

capacidade de performance, boas condições cardiovasculares e um conjunto de 

comorbidades que não representa obstáculo a uma cirurgia deste porte. Desta 

forma, a idade cronológica é um mau preditor de sobrevida, de modo que a 

avaliação de pacientes idosos candidatos a transplante deve basear-se 

fundamentalmente em seu performance status e suas comorbidades76,77. 

 Contrapondo este argumento, um dos preceitos que embasa a alocação de 

recursos escassos, o utilitarismo, pressupõe que recursos escassos devem ser 

alocados para aqueles que maximizarão o benefício dado por ele41. No caso do 

transplante de fígado, isso não ocorre, pois a idade não é incorporada nos modelos 

de alocação. Diante da crescente disparidade entre a oferta e a demanda por 
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enxertos78-79, a mortalidade em lista de espera78-79 e os custos relativos à atividade 

transplantadora80, talvez seja o momento de a sociedade ponderar se é chegada a 

hora de se fazer esta distinção. Num país como o Brasil, no qual o sistema de 

transplantes é financiado com dinheiro público, essa discussão assume considerável 

importância. 

 Os níveis séricos de alfa-fetoproteína pré-transplante, por serem uma variável 

de caráter contínuo, foram dicotomizados em ≥ 187,22 ng/ml e < 187,22 ng/ml para 

a análise de sobrevida condicional. De modo muito semelhante ao que se observa 

para a idade, a sobrevida do grupo com níveis mais altos deste marcador foi inferior 

durante todos os momentos. A diferença padronizada entre as sobrevidas 

condicionais globais estratificadas foi, no mínimo, moderada, com uma tendência 

tardia de tornar-se substancial. Isto nos permite considerar este um importante 

marcador prognóstico, mesmo em fases tardias de pós-operatório. 

 Há propostas de se incorporar a variação da alfa-fetoproteína sérica aos 

modelos prognóstico em carcinoma hepatocelular e transplante81-85 e a observação 

de que os níveis mais próximos ao transplante tem relevância quanto ao desfecho 

de sobrevida global pode reforçar sua importância e a necessidade de se perseguir 

sua incorporação aos modelos de estratificação de risco. Estes achados, no entanto, 

devem ser interpretados com cautela dada a constituição da população estudada, 

com grande percentual de pacientes infectados pelo HCV86. 

 Entre todas as variáveis clínicas elencadas como significativas pela análise 

univariada, inquestionavelmente a mais importante em termos de impacto é a 

recidiva tumoral pós-operatória. É interessante observar que pacientes que 

apresentam recidivas mais tardias sabidamente apresentam prognóstico melhor72 e 

isto se reflete também na sobrevida condicional global, uma vez que, mesmo com a 

recidiva, a sobrevida tardia permanece em valores significativamente superiores 

àqueles observados para a sobrevida global. Possivelmente, pacientes com recidiva 

tardia tem maior probabilidade de serem submetidos a tratamentos oncológicos que 

prolonguem sua sobrevida ou eventualmente os curem72,88. 

 Por outro lado, pacientes sem recidiva apresentam excelente sobrevida global 

e condicional global tardia, tendendo a níveis a partir dos quais o risco residual de 

mortalidade torna-se muito pequeno. A representação gráfica destas curvas de 

sobrevida condicional, na figura 8, apresenta de forma ilustrativa o que se discute 

sobre este achado. 
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 A única variável radiológica incorporada à análise de sobrevida condicional 

global foi a presença de doença progressiva conforme avaliação pelo mRECIST. 

Neste caso, o que se percebe é a inequívoca superioridade do resultado entre 

aqueles pacientes sem esta característica ao longo do seguimento, sendo a 

diferença padronizada entre as sobrevidas condicionais globais mais significativa 

precocemente do que tardiamente, quando, pela figura 9, nota-se a aproximação 

das duas curvas e diferença padronizada muito pequena. Novamente insiste-se que 

este dado deve ser interpretado sob a ótica de um viés de seleção inerente ao 

desenho do estudo e à amostra, uma vez que pacientes com desfechos radiológicos 

pré-transplante insatisfatórios são considerados maus candidatos ao procedimento, 

não sendo, desta feita, submetidos a ele. Estes indivíduos que apresentaram 

progressão de doença, o fizeram dentro ainda dentro do limite imposto pelo critério 

de Milão-BR. 

 Das variáveis anatomopatológicas, à exceção da presença de necrose 

completa do CHC no explante, todas foram consideradas significativas em predizer o 

desfecho de sobrevida global na análise univariada. Destas, o modelo de Cox 

selecionou como preditoras independentes de mortalidade o diâmetro do maior 

nódulo viável no explante e as diversas formas de invasão vascular.  

 Este grupo de variáveis apresentou dois tipos de comportamento no que 

tange à sobrevida condicional global. De um lado há um grupo majoritário composto 

pelas variáveis nódulo único viável, mais de três nódulos viáveis, número de nódulos 

viáveis, diâmetro do maior nódulo viável, as diferentes iterações de adequação dos 

explantes aos critérios de seleção para transplante, a presença de CHC pouco 

difenciado ou hepatocolangiocarcinoma e, por fim, a invasão vascular não 

discriminada. O segundo grupo, o minoritário, compõem-se pelas variáveis invasão 

micro e macrovascular.  

 O grupo majoritário apresenta como característica comum o favorecimento 

precoce da sobrevida condicional de indivíduos sem marcadores de mau 

prognóstico, havendo o entrecruzamento das curvas de sobrevida condicional global 

em 5 anos em algum ponto entre o segundo e o quarto ano de transplante, momento 

este a partir do qual passam a ser favorecidos aqueles que possuíam em seus 

explantes as características preditoras de mau prognóstico. Desta forma, neste 

grupo de variáveis observa-se justamente o ganho progressivo de sobrevida global 

entre aqueles pacientes inicialmente com pior prognóstico, de modo que tardiamente 
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passam a apresentar resultado estimado superior àquele de suas contrapartes. As 

diferenças padronizadas entre as sobrevidas condicionais estratificadas por estas 

variáveis foram pequenas ou moderadas em praticamente todas as situações. 

 O grupo minoritário, composto pelas invasões micro e macrovascular, 

apresentou comportamento uniforme durante todo o tempo de acompanhamento 

pós-operatório, notando-se impacto destas variáveis na sobrevida condicional global 

em todos os momentos, ainda que a diferença padronizada não tenha sido mais do 

que moderada. Diferentemente do que ocorreu para o primeiro grupo, em momento 

algum notou-se aproximação ou entrecruzamento das curvas, sendo que o grupo 

que apresentava estas características teve desfechos piores em todos os tempos 

analisados. 

 As curvas de sobrevida condicional global apresentadas nas figuras 10a e 

10b demonstram de forma gráfica o exposto nos parágrafos acima.  

 Levando-se em consideração a importância dos dados anatomopatológicos, o 

estudo morfológico do explante e a adequada caracterização do CHC tornam-se 

fundamentais para a determinação prognóstica nesta população. O conceito de 

agressividade do CHC em pacientes a priori enquadrados em critérios de seleção 

para transplante, que pressupõem o respeito a limites de tamanho e número de 

lesões, talvez não seja função direta destas características ou de seu tipo 

histológico, mas, sim, da presença de invasão vascular microscópica ou 

macroscópica. Estes achados repercutem de forma sistemática tanto na sobrevida 

global, quanto na condicional global. Esmiuçar a variável invasão vascular não 

discriminada, com a minuciosa revisão dos produtos de hepatectomia total, seria 

fundamental para definir em quais destes dois grupos estes pacientes se 

enquadrariam. 

 É possível que novas ferramentas baseadas na análise genética dos 

tumores89-91 e nos estudos de biomarcadores92 nos permitam estimar de forma mais 

precisa a referida agressividade ou, mais adequadamente, o verdadeiro 

comportamento biológico destes tumores, desta forma permitindo a antecipação 

mais fidedigna do prognóstico ao longo do tempo. De certa forma isto contradiria o 

paradigma atual, defendido pelas principais sociedades médicas na área da 

hepatologia5,6, de não realizar biópsias hepáticas para diagnóstico do carcinoma 

hepatocelular, uma vez que o mesmo é possível de forma segura e eficaz por meio 

de exames radiológicos trifásicos. Muito mais do que o diagnóstico, a amostragem 
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anatomopatológica pode nos permitir infererir a natureza das lesões que nem 

sempre as caracteristicas radiológicas fornecem. 

 

5.3 Sobrevida livre de doença e sobrevida condicional livre de doença 
 

 Considerando-se os dados relativos à sobrevida livre de doença, sua média 

foi de 101,9 meses com erro padrão de 1,1 meses. Foram observadas 97 (8,4%) 

recorrências tumorais, que ocorreram com mediana de 10 meses e quartis de 6 e 18 

meses, portanto, principalmente nos primeiros dois anos após a realização do 

transplante. Depois deste período ocorre estabilização da curva, com pouca ou 

nenhuma variação de sua incidência. 

 O percentual de recorrência observado nesta coorte é compatível com a 

literatura, segundo a qual pode-se esperar recidivas em até 20% dos pacientes 

submetidos a transplante24, mesmo respeitando-se os critérios de seleção restritivos. 

A bem da verdade, o que se observa é um percentual de recorrência muito 

semelhante aos 8,3% do estudo seminal de Mazzaferro et al26. Este resultado talvez 

se justifique uma vez que 948 (81,1%) dos pacientes incluídos neste estudo 

encontravam-se dentro do critério de Milão no momento do diagnóstico e que 785 

(67,8%) dos explantes também se enquadraram no mesmo critério, o que é de certa 

forma semelhante aos 73% reportados por Mazzaferro et al26. O critério de Milão-

BR, no entanto, não apresenta a mesma performance, como veremos adiante. 

 A alta mortalidade precoce talvez justificasse a baixa ocorrência de recidiva 

tumoral pós-operatória, porém, em termos absolutos, a sobrevida inicial ao 

transplante modifica pouco este fenômeno, dado que notou-se 97 (9,6%) 

recorrências entre aqueles que sobreviveram ao menos 30 dias e 95 (10%) outras 

entre aqueles que sobreviveram ao menos 90 dias. 

 Quanto aos preditores de sobrevida livre de doença na análise univariada, 

foram significativas as seguintes variáveis clínicas: BCLC estadio B e D (p 0.002 e 

0.009, respectivamente), nível sérico de alfa-fetoproteína no momento do 

diagnóstico (p 0.003) e nível sérico de alfa-fetoproteína pré-transplante (p 0.000). 

Entre as variáveis radiológicas, todas foram significativas, excetuando-se a presença 

de mais de 3 nódulos de CHC no momento do diagnóstico, tratamento neoadjuvante 

enquanto em lista de espera e presença de doença progressiva pelo mRECIST. 
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Todas as variáveis anatomopatológicas foram significativas neste momento, em sua 

maioria com valores de p muito baixos. 

 Antes de se prosseguir à discussão detalhada das variáveis consideradas 

significativas na análise univariada, cabe comentar a respeito de algumas que não 

foram assim consideradas. 

 Da mesma forma que para a sobrevida global, ainda que se observe uma 

tendência à significância, o tempo de espera em lista de transplante não modificou a 

sobrevida livre de doença (p 0.057). Conforme mencionado anteriormente, este é um 

fato de grande relevância prática a propósito da alocação de órgãos. Por este 

achado, entende-se que a política de alocação imposta pela legislação vigente32 

apresenta resultados satisfatórios do ponto de vista dos resultados pós-operatórios 

do transplante em termos de sobrevida global e sobrevida livre de doença. Este 

dado, todavia, deve ser interpretado, à luz do viés de seleção inerente ao desenho 

do estudo, que não considera a intenção de tratamento com o transplante, dado este 

que nos permitiria dizer se, além dos resultados pós-operatórios, a política também 

leva a taxas aceitáveis de remoção de lista de espera e óbitos em lista. 

  Da mesma forma que para a sobrevida livre de doença, o downstaging pré-

operatório não modificou o desfecho oncológico desta população. Este achado 

também é de grande relevância prática, pois sugere que a expansão dos critérios 

não traz prejuízo aos resultados globais do transplante entre aqueles que foram 

submetidos ao procedimento, isto é, pacientes submetidos a downstaging bem 

sucedido pré-transplante apresentam sobrevida global e sobrevida livre de doença 

equivalentes aos pacientes inicialmente enquadrados nos critérios de seleção. 

Novamente, cautela impõe-se ao interpretar este dado. Este estudo não analisa a 

intenção de tratamento, mas sim os resultados pós-operatórios do transplante, de 

modo que não é possível tecer conclusões se a expansão imposta pelo downstaging 

impacta no tempo de espera e na mortalidade em lista. Adicionalmente, o grupo de 

pacientes submetidos a downstaging é bastante heterogêneo no que diz respeito a 

tamanho e quantidade de suas lesões, tratamentos neoadjuvantes e, dada a 

realidade nacional, tempo de espera em lista após a concessão de situação 

especial. A análise deste subgrupo foge ao interesse do presente estudo. 

 Entre as variáveis clínicas que atingiram significância na análise univariada, 

há que se comentar a respeito do sistema de estadiamento BCLC. Observou-se que 

os estadios B e D modificaram o desfecho de sobrevida livre de doença com valores 
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de p de 0.002 e 0.009, respectivamente. O mesmo não se observou para a 

sobrevida global.  

 Este sistema de estadiamento foi amplamente validado e utilizado para a 

seleção de tratamentos para portadores de CHC, determinando o prognóstico com 

base na carga tumoral, gravidade da doença hepática subjacente e capacidade de 

performance do paciente93. Todavia, o BCLC presta-se à avaliação de sobrevida 

global no sentido amplo da população de portadores de CHC e não ao subgrupo de 

pacientes com CHC submetidos ao transplante de fígado94. Estes dados revelam 

que, nesta população, o BCLC não apenas foi incapaz de predizer sobrevida global, 

mas também apresentou resultados contraditórios para a sobrevida livre de doença. 

 Quando comparados aos estadios 0 ou A, os pacientes enquadrados no 

estadio B apresentaram sobrevida livre de doença significativamente inferior (73,4% 

vs. 90,4%, p 0.002). Todavia, a sobrevida condicional livre de doença nesta 

população teve ganho expressivo ao longo do tempo de acompanhamento, de modo 

que tardiamente o prognóstico deste grupo foi superior ao do primeiro. Ainda assim 

pela análise de sobrevida condicional livre de doença tardia, já a partir do primeiro 

ano de seguimento nota-se que o risco residual de recidiva nos pacientes estadio 0 

ou A do BCLC é pequeno, tornando-se muito pequeno a partir do terceiro ano de 

seguimento. Para os pacientes enquadrados no estadio D, o risco residual de 

recorrência é significativo no primeiro ano, mas torna-se pequeno somente a partir 

do segundo e muito pequeno somente no quinto ano. 

 A categoria B do BCLC é um grupo muito diverso de pacientes. Embora os 

resultados aqui apresentados, de modo geral, desfavoreçam os indivíduos nela 

enquadrados, há a proposição de sua subdivisão em quatro categorias para melhor 

seleção de tratamentos95.  

 O ponto mais interessante no que tange ao sistema BCLC é o caso dos 

pacientes enquadrados no estadio D, aqui considerados fundamentalmente em 

decorrência da gravidade de sua disfunção hepatocelular. Quando comparados 

àqueles indivíduos pertencentes aos estadios 0 e A, observa-se uma sobrevida livre 

de doença significativamente mais alta (100,0% vs. 90,2%, p 0.009). Nota-se, pois, 

um excelente prognóstico oncológico para os pacientes submetidos a transplante 

nestas condições, uma vez que não houve nenhuma recidiva neste grupo. A análise 

de sobrevida condicional reforça este achado, pois o risco residual de recorrência 

entre os pacientes deste estadiamento foi muito pequeno desde o primeiro 
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momento. Estas observações sugerem que o enquadramento no estadio BCLC D 

não deve ser utilizado para se contra-indicar o transplante, uma vez que não se 

observou diferença na sobrevida global em comparação a pacientes em estadios 

inferiores e a sobrevida livre de doença, tanto pelo método de Kaplan-Meier quanto 

análise condicional, tendem a apresentar resultados satisfatórios. 

 A classificação BCLC pode apresentar limitações quanto à determinação 

prognóstica entre os candidatos e aqueles já submetidos a transplante de fígado. 

Esta classificação foi idealizada e implementada em um momento anterior à criação 

do escore MELD e à proposição de modelos de alocação baseados em gravidade96, 

que favorecem pacientes com disfunção hepática mais avançada e maior 

mortalidade em lista. Segundo este sistema, pacientes enquadrados no estadio D, 

definido por pior performance e classificação funcional de Child-Pugh C, ambos 

comuns a portadores de doenças hepáticas terminais com escores MELD elevados, 

não são candidatos a transplante, mas podem apresentar resultados satisfatórios 

pelo aqui exposto. 

 Os níveis séricos de alfa-fetoproteína no momento do diagnóstico e os níveis 

pré-transplante foram considerados significativos na análise univariada e, por serem 

variáveis contínuas, foram dicotomizados em ≥ 753,45 ng/ml e < 753,45 ng/ml, para 

a primeira variável, e ≥ 165,46 ng/ml e < 165,46 ng/ml, para a segunda, a fim de se 

realizar a análise quanto à sobrevida condicional livre de doença. Um ponto que 

merece destaque é a área abaixo da curva ROC para estes pontos de corte, 0.71 

para a primeira, e 0.75 para a segunda. Tratam-se de valores que sugerem que a 

acurácia destas variáveis seja satisfatória em predizer a sobrevida livre de doença. 

 Embora questionável como aditiva à ultrassonografia para o rastreamento do 

CHC entre portadores de doenças hepáticas crônicas97,98, a alfa-fetoproteína 

possivelmente é um importante marcador prognóstico quanto à sobrevida livre de 

doença após o transplante. Duvoux et al84 sugeriram que os níveis de alfa-

fetoproteína sérica são preditores independentes de recorrência tumoral, invasão 

vascular e do grau de diferenciação do tumor e que sua incorporação em um modelo 

preditor de risco de recorrência pós-operatória traria melhorias à seleção de 

candidatos a transplante. Na análise multivariada, o nível sérico de alfa-fetoproteína 

no momento do diagnóstico foi considerado um preditor independente de sobrevida 

livre de doença, da mesma forma que outras variáveis que também se 
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correlacionam com a verdadeira natureza do tumor, achado este semelhante àquele 

encontrado por Duvoux et al.  

 A sobrevida livre de doença dos pacientes estratificados conforme as 

variáveis dicotômicas relativas aos níveis séricos de alfa-fetoproteína no diagnóstico 

e pré-transplante é superior naqueles indivíduos com níveis mais baixos. Por outro 

lado, o que se observa pela análise de sobrevida condicional é que o ganho de 

sobrevida livre de doença tardia entre os indivíduos nos estratos mais altos de alfa-

fetoproteína é rápido, de modo que a partir do primeiro, no caso dos níveis séricos 

no diagnóstico, ou segundo ano, no caso dos níveis séricos pré-transplante, a 

sobrevida condicional livre de doença tardia tende a ser superior entre estes 

indivíduos. A diferença padronizada observada entre as sobrevidas condicionais livre 

de doença estratificadas, todavia, é pequena na maioria dos momentos analisados. 

O risco residual de recorrência tumoral tardia é muito pequeno logo a partir do 

segundo ano para ambas as variáveis, de modo que seu impacto tende a ser mais 

significativo precocemente. 

 Quanto às variáveis radiológicas, praticamente todas foram significativas em 

predizer a sobrevida condicional livre de doença na análise univariada, salvo pelas 

variáveis mais de 3 nódulos de CHC no momento do diagnóstico (p 0.216), 

tratamento neoadjuvante enquanto em lista de espera (p 0.802) e doença 

progressiva pelo mRECIST (p 0.254). Das variáveis radiológicas selecionadas para 

a análise multivariada, somente a variável CHC dentro do critério de Milão no 

momento do diagnóstico [HR 0,42 (IC 95% 0,22-0,80), p 0.008] foi considerada 

como preditora independente de sobrevida livre de doença. 

 Neste grupo, duas variáveis contínuas encontravam-se presentes, sendo 

necessária sua dicotomização para a análise de sobrevida condicional livre de 

doença. Quanto ao número de nódulos, encontrou-se o ponto de corte de 1,27 

nódulos. Para o diâmetro do maior nódulo no momento do diagnóstico, o ponto de 

corte foi de 2,71 cm. 

 As variáveis radiológicas, de modo geral, apresentaram comportamento 

semelhante quanto à sobrevida condicional livre de doença. Inicialmente houve o 

claro favorecimento dos grupos com menor carga tumoral e neoplasias enquadradas 

nos critérios de seleção, porém, a partir do segundo ou terceiro anos de seguimento, 

a sobrevida condicional livre de doença tardia foi equivalente ou superior no grupo 

com maior carga tumoral e neoplasias fora dos critérios de seleção. Faz-se exceção 
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à variável diâmetro do maior nódulo no momento do diagnóstico, que desfavoreceu 

sistematicamente os indivíduos com nódulos maiores ao longo do tempo, em 

momento algum havendo o entrecruzamento das curvas, ainda que a diferença 

padronizada entre as sobrevidas condicionais livres de doença estratificadas tenda a 

tornar-se cada vez menor ao longo do tempo. O risco residual de recorrência tumoral 

tardia para indivíduos que sobreviveram até pelo menos o segundo ano de 

transplante é muito pequeno para praticamente todas as variáveis analisadas. 

 A variável CHC dentro do critério de Milão no momento do diagnóstico foi 

significativa na análise univariada (p 0.006) e também considerada preditora 

independente de sobrevida livre de doença [HR 0,42 (IC 95% 0,22-0,80), p 0.008]. 

Esta informação é particularmente relevante quando contrastada à performance do 

critério de Milão-BR no momento do diagnóstico em predizer o mesmo desfecho [HR 

0,74 (IC 95% 0,36-1,51), p 0.407]. O que se infere a partir disso é que o critério de 

Milão é superior ao critério Milão-BR em evitar a recorrência tumoral pós-operatória, 

logo, apontando para a inferioridade do critério de seleção de candidatos a 

transplante por CHC irressecável utilizado no Brasil. O objetivo do presente estudo 

não foi de validar o critério de Milão-BR, porém esta observação sugere a 

necessidade de se realizar uma avaliação prospectiva do critério de seleção 

brasileiro.  

 Os dados oriundos da análise anatomopatológica dos explantes foram muito 

determinantes para a sobrevida livre de doença, uma vez que todas as variáveis 

desta natureza foram consideradas significativas na análise univariada. Destas, 

ainda foram identificadas como preditoras independentes de sobrevida livre de 

doença, as variáveis explante dentro do critério de Milão [HR 0,34 (IC 95% 0,17-

0,68), p 0.002], explante com neoplasia pouco diferenciada ou 

hepatocolangiocarcinoma [HR 3,04 (IC 95% 1,75-5,30), p 0.000], invasão vascular 

não discriminada [HR 15,72 (IC 95% 3,44-71,83), p 0.000], invasão microvascular 

[HR 3,40 (IC 95% 1,83-6,28), p 0.000] e invasão macrovascular [HR 11,96 (IC 95% 

5,20-27,47), p 0.000]. 

 Neste grupo, duas variáveis contínuas foram dicotomizadas para a análise de 

sobrevida condicional livre de doença. Quanto ao número de nódulos viáveis no 

explante, encontrou-se o ponto de corte de 2,62 nódulos e, para o diâmetro do maior 

nódulo viável no explante, o ponto de corte foi de 2,65 cm. 
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 Quanto à sobrevida condicional livre de doença, as variáveis 

anatomopatológicas podem ser separadas em dois conjuntos. O primeiro deles é 

composto pelas variáveis nódulo único viável, mais de 3 nódulos viáveis, número de 

nódulos viáveis, explante dentro do critério de Milão, explante dentro do critério Up-

To-7, explante com CHC pouco diferenciado ou hepatocolangiocarcinoma, necrose 

completa do CHC no explante, invasão vascular não discriminada e invasão 

macrovascular. O segundo conjunto inclui as variáveis diâmetro do maior nódulo 

viável, explante dentro do critério Milão-BR e invasão microvascular. 

 Para o primeiro conjunto de variáveis, o que se observa é o desfavorecimento 

inicial dos indivíduos com maior carga tumoral ou com a presença de marcadores 

histológicos de agressividade da neoplasia. O ganho de sobrevida condicional livre 

de doença é sistemático neste grupo, de modo que entre o segundo e o terceiro ano 

de seguimento, as curvas de sobrevida condicional livre de doença se cruzam para a 

maioria das variáveis, passando a favorecer o grupo que inicialmente apresentava 

piores resultados. Apenas para a invasão macrovascular nota-se que isto ocorre 

mais tardiamente, somente a partir do quarto ano de transplante. A diferença 

padronizada observada entre as sobrevidas estratificadas para estas variáveis tende 

a ser maior inicialmente, mas ainda pode ser considerada pequena ou moderada na 

maioria dos momentos analisados, salvo pela invasão macrovascular, que apresenta 

diferença padronizada muito significativa nos dois primeiros anos de seguimento 

pós-operatório, mas um rápido descenso a partir do terceiro ano, já com inversão da 

curva a partir do quarto ano. Desta forma, estas variáveis, em particular a invasão 

macrovascular, tem maior poder em predizer a sobrevida livre de doença 

precocemente. 

 O segundo conjunto de variáveis, composto pelas variáveis diâmetro do maior 

nódulo viável, explante dentro do critério Milão-BR e invasão microvascular, 

apresenta comportamento bastante distinto do primeiro. O que os distingue, 

fundamentalmente, é a constatação de sobrevida condicional livre de doença inferior 

durante todos os momentos analisados entre pacientes com maior carga tumoral, 

aqui entendida como nódulos viáveis de maior diâmetro, o não enquadramento ao 

critério de Milão-BR e presença de invasão microvascular. Não há, pois, 

entrecruzamento das curvas de sobrevida. A diferença padronizada observada 

nestas situações foi pequena ou moderada durante praticamente todo seguimento 

pós-operatório. 



5 Discussão  

	

	

89 

 O risco residual de recorrência tumoral tardia é muito pequeno para a maioria 

destas variáveis a partir do segundo ou terceiro ano. Pacientes cujos explantes 

encontravam-se fora do critério de Milão-BR, com necrose completa do CHC e com 

invasão microvascular apresentaram risco residual de recorrência um pouco mais 

elevado do que o que se observou para as demais variáveis analisadas. 

 Pelo exposto percebe-se a verdadeira importância do adequado estudo 

anatomopatológico dos explantes e seu peso em determinar o prognóstico 

oncológico na população de portadores de CHC submetidos ao transplante de 

fígado. Muito provavelmente, a análise anatomopatológica do CHC representa a 

melhor forma de definir o verdadeiro comportamento biológico e o prognóstico 

oncológico. 

 Estes achados reforçam a impressão dada pelos resultados de DuBay et al28, 

que fundamentam o critério de seleção para transplante da Universidade de Toronto, 

que não envolve os determinantes usuais de tamanho e número de lesões, 

valorizando sobretudo o performance status e o tipo histológico do tumor. Cabe 

ressaltar que estes autores apontaram que biópsias hepáticas e terapia 

neoadjuvante agressiva no grupo além dos critérios de Milão tiveram efeito positivo 

quanto à sobrevida global em 5 anos (61% para 79%, p 0.03), muito embora o 

mesmo fato não tenha sido observado no grupo dentro do critério de Milão. 

 Estes dados são particularmente relevantes quando se considera que o 

critério Milão-BR é uma forma de expansão do critério de Milão, que diferentemente 

das demais, amplia o acesso a transplante a pacientes com lesões menores e não 

para as maiores. Dado que o critério brasileiro possivelmente apresenta resultados 

inferiores ao benchmarking, não é simplesmente a quantidade das lesões ou seu 

tamanho, mas, sim, suas características biológicas e a expressão de biomarcadores 

que determinará o prognóstico tardio. Há neoplasias que, embora pequenas, 

apresentam-se com características que denotam agressividade. Isto, inclusive, nos 

deve levar a questionar o conceito de nódulo dominante, adotado muitas vezes na 

literatura ao nos referirmos à maior lesão observada em um exame radiológico ou 

em peça cirúrgica. Qual é a lesão dominante, aquela que possui o maior tamanho ou 

aquela que mais impacta sobre o prognóstico? 

 Seria interessante analisar se, da mesma forma que para o critério de 

Toronto, biópsias dirigidas das lesões poderiam melhorar os resultados pós-
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operatórios do transplante para pacientes enquadrados nos critérios de Milão-BR, 

mas além dos critérios de Milão. 

 

5.4 Considerações finais e perspectivas 
 

 Pelo modelo vigente de seleção de candidatos a transplante, a anatomia 

patológica assume um papel menor, prestando-se ao diagnóstico diferencial de 

lesões para as quais não foi possível o diagnóstico radiológico. A caracterização da 

neoplasia usualmente é feita a partir do explante, já uma análise retrospectiva 

daquilo que é a representação morfológica da consumação do já irreversível ato 

cirúrgico. As observações aqui apresentadas sobre a relevância das características 

anatomopatológicas dos tumores quanto à determinação prognóstica devem nos 

fazer questionar deste paradigma e estimular a incorporação de biópsias para a 

avaliação pré-operatória de candidatos a esta forma de tratamento de modo a 

aprimorar seus resultados. 

 O presente estudo apresenta limitações que devem ser consideradas para a 

interpretação dos seus resultados. Por tratar-se de um estudo multicêntrico de 

natureza retrospectiva, não há completa homogeneidade da coorte quanto aos 

protocolos de tratamento e técnicas cirúrgicas a que foram submetidos, podendo 

haver variabilidade dos resultados em função destes fatores. Como todos os estudos 

de natureza retrospectiva, este estudo pode apresentar limitações em decorrência 

da qualidade e adequação das informações fornecidas pelos centros participantes. 

Também inerente à condição retrospectiva, o presente estudo pode apresentar 

vieses de seleção de pacientes, entre os quais um que é inerente ao desenho do 

estudo, pois não se trata de um estudo a partir da intenção do tratamento, mas, sim, 

envolvendo somente pacientes transplantados, já tendo sido feitas ressalvas em 

diversos pontos quanto a isto ao longo deste texto. Aqueles pacientes para os quais 

havia intenção do transplante, quer tenham sido incluídos em lista de espera ou não, 

não foram computados nesta amostra e não contribuem com os resultados finais. 

Ademais, é aceitável que diferenças observadas possam ser resultantes de fatores 

confundidores que não tenham sido incluídos no banco de dados, quer seja por 

serem de difícil identificação ou mesmo quantificação.  

 Por outro lado, o estudo apresenta virtudes. A primeira é o fato de tratar-se de 

um grande esforço de diversos colegas e instituições de reconhecida competência e 
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excelência de praticamente todas as regiões do país, fornecendo dados acerca da 

maior coorte de pacientes transplantados de fígado com CHC irressecável do país. 

Em segundo lugar, a grande casuística contribui para amenizar os vieses que 

podem ter ocorrido em decorrência da natureza retrospectiva do estudo e pode 

tornar os resultados observados mais generalizáveis. Em terceiro lugar, trata-se da 

maior análise de sobrevida condicional já conduzida com uma coorte de pacientes 

transplantados por CHC irressecável dentro no Ocidente, fornecendo informações a 

respeito de prognóstico tardio que podem e devem ser consideradas para fim da 

seleção de candidatos a transplante e para a condução dos pacientes após a 

realização da cirurgia. Adicionalmente, o desenho do estudo, as características da 

população e a reconhecida qualidade da assistência prestada nos centros 

participantes mitigam problemas inerentes a este tipo de análise de sobrevida, como 

a dificuldades de se definir o momento do início do seguimento, o diagnóstico 

preciso da doença estudada e sua evolução no tempo, entre outros95. 

 Em conclusão, a análise de sobrevida condicional fornece informações novas 

a respeito do prognóstico tardio de pacientes transplantados de fígado com CHC 

irressecável em momentos diferentes, permitindo que o risco decorrente de fatores 

de mau prognóstico seja reconsiderado ao longo do tempo. Estas são de grande 

interesse na prática diária para médicos, por permitir a alocação de recursos, o 

planejamento terapêutico e o seguimento destes pacientes, mas sobretudo para os 

pacientes, os verdadeiros interessados. 

 Trata-se de uma forma de enxergar a sobrevida pautada em resultados de 

grandes coortes, porém centrada no paciente e sua evolução, fornecendo 

informações atualizadas sobre seu prognóstico durante o acompanhamento pós-

operatório. 
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6 CONCLUSÕES 
 

• A sobrevida global observada em 1, 3, 5, 7 e 10 anos foi de 78,6%, 

72,3%, 66,0%, 61,3% e 59,4%, respectivamente. A maior parte da 

mortalidade relativa ao transplante de fígado se deu nos primeiros dois 

anos de transplante e suas causas variaram ao longo do tempo, porém 

as infecciosas e recidiva de CHC são relevantes durante a maior parte 

dele, enquanto as complicações pós-operatórias são muito importantes 

somente no primeiro ano. A sobrevida livre de doença observada em 1, 

3, 5, 7 e 10 anos foi de 94,2%, 90,1%, 89,8%, 87,5% e 87,5%, 

respectivamente. Recorrência tumoral afetou 97 (8,4%) transplantados, 

concentrando-se sobretudo até o final do segundo pós-operatório. A 

mortalidade precoce não modificou muito os percentuais de recorrência 

tumoral; 

• Foram considerados preditores independentes de sobrevida global as 

variáveis idade, sexo feminino, recidiva pós-operatória do CHC, diâmetro 

do maior nódulo viável no explante, invasão vascular não discriminada, 

invasão microvascular e invasão macrovascular. Quanto à sobrevida 

livre de doença, os preditores independentes foram o nível sérico de 

alfa-fetoproteína no momento do diagnóstico, CHC dentro do critério de 

Milão no momento do diagnóstico, explante dentro do critério de Milão, 

explante com neoplasia pouco diferenciada ou 

hepatocolangiocarcinoma, invasão vascular não discriminada, invasão 

microvascular e invasão macrovascular; 

• Para indivíduos que sobreviveram até o final do 1°, 3° e 5° anos após o 

transplante, a sobrevida condicional global de 5 anos foi de, 79,5%, 

82,2% e 90,0%, respectivamente. De forma análoga ao que ocorre com 

neoplasias graves e de mau prognóstico, no transplante de fígado 

observa-se grande número de perdas precoces, o que torna as curvas 

de sobrevida convencionais pessimistas. A análise de sobrevida 

condicional demonstra que, dada alguma sobrevida inicial, os pacientes 

apresentam prognóstico superior ao estimado no tempo zero. Ainda que 

a sobrevida condicional global melhore consideravelmente ao longo do 

tempo, mesmo tardiamente, o risco residual de mortalidade entre 
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paciente submetidos a transplante de fígado permanece sendo superior 

àquele observado para a população geral. Para aqueles que 

sobreviveram sem recidiva tumoral até o final do 1°, 3° e 5° anos após o 

transplante, a sobrevida condicional livre de doença de 5 anos foi de 

94,1%, 97,1% e 97,4%, respectivamente. De modo geral, após o terceiro 

ano pós-operatório, o risco residual de recorrência tumoral tardia é muito 

pequeno; 

• Quanto ao comportamento dos fatores preditores de sobrevida global, 

observa-se que seu efeito, na maioria das vezes, se dá precocemente e 

muitos grupos com presença de marcadores de mau prognóstico, a 

partir do segundo ou terceiro anos de acompanhamento, passam a 

apresentar superioridade quanto a este desfecho tardiamente. A isto 

excetuam-se as variáveis idade, nível sérico de alfa-fetoproteína pré-

transplante, recorrência tumoral, doença progressiva pelo mRECIST, 

invasão microvascular e invasão macrovascular. Para estas variáveis o 

resultado, ainda que se observe considerável e sistemático ganho de 

sobrevida global para o grupo com o fator de mau prognóstico, segue 

sendo inferior ao longo do tempo. Quanto aos preditores de sobrevida 

livre de doença, observa-se padrão semelhante na maioria das 

situações, pois seu efeito tende a ser mais signficativo no primeiro ou 

segundo anos após a cirurgia para a maioria das variáveis e, a partir 

deste ponto, os grupos com estes referidos marcadores de mau 

prognóstico apresentam ganho substancial e sistemático de sobrevida 

condicional livre de doença, atingindo resultados tardios superiores a 

suas contrapartes sem os mesmos. A isto excetuam-se as variáveis 

BCLC D, diâmetro do maior nódulo no momento do diagnóstico, 

diâmetro do maior nódulo viável, explante fora do critério de Milão-BR e 

invasão microvascular. Novamente nota-se que o resultado para o grupo 

portador dos marcadores de mau prognóstico segue sendo inferior ao 

longo do tempo a despeito do considerável e sistemático ganho de 

sobrevida livre de doença. 
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ANEXO A – Participantes do Inquérito Nacional de Carcinoma Hepatocelular e 
Transplante. 
 

• Aline Chagas, Luciana Oba Onishi Kikuchi, Luiz Augusto Carneiro 

D’Albuquerque, Flair José Carrilho – Divisão de Gastroenterologia e 

Hepatologia Clínica e Divisão de Transplante de Órgãos do Aparelho 

Digestivo, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 

Paulo, São Paulo (centro coordenador); 

• Guilherme Eduardo Gonçalves Felga, Marcio Dias de Almeida – Unidade 

de Transplante de Fígado, Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo; 

• Rita de Cássia Martins Alves da Silva, Renato Ferreira da Silva – 

Serviço de Gastroenterologia e Unidade de Transplante de Fígado, 

Hospital de Base – FUNFARME, Faculdade de Medicina de São José do 

Rio Preto, São José do Rio Preto; 

• Mariana Bina Possato, Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin – 

Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Hospital das Clínicas 

da Universidade Estadual de, Campinas; 

• Maria Lucia Zanotelli – Grupo de Transplante Hepático da Santa Casa 

de Misericórdia de Porto Alegre; 

• Gustavo de Sousa Arantes Ferreira, Julio Cezar Uili Coelho – Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal do Paraná; 

• Paulo Everton Garcia Costa, José Huygens Parente Garcia – Centro de 

Transplante de Fígado do Ceará, Departamento de Cirurgia e 

Transplante de fígado, Universidade Federal do Ceará; 

• Paulo Reichert – Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo; 

• Paulo Lisboa Bittencourt – Hospital Português da Bahia 

• Carlos Eduardo Sandoli Baia, Débora Raquel Benedita Terrabuio – 

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo – Euryclides de Jesus 

Zerbini, São Paulo; 

• Gabriela Foinquinos, Sylene Coutinho Rampche de Carvalho, Leila 

Maria Moreira Beltrão Pereira – Instituto do Fígado de Pernambuco, 

Recife; 
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• Adriano Cláudio Pereira de Moraes, André Luís Conde Watanabe – 

Unidade de Transplante Hepático do Instituto de Cardiologia do Distrito 

Federal, Distrito Federal; 

• Agnaldo Soares Lima – Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte; 

• Ângelo Alves de Mattos – Departamento de Gastroenterologia, 

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 

Porto Alegre. 
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