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Resumo 
 

Introdução: com a redução de biópsia na avaliação do grau histológico de 

diferenciação do carcinoma hepatocelular (CHC), aspectos radiológicos que predizem 

os achados histológicos podem preencher essa lacuna Objetivo: Associar os achados 

radiológicos vistos em exames de imagem trifásicos com o grau histológico de  

diferenciação do CHC Método: foram estudados, retrospectivamente, portadores de 

CHC que tivessem exames de Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância 

Magnética (RM) e de material anatomopatológico com no máximo 06 meses de 

intervalo entre eles, e sem tratamento locorregional. O material anatomopatológico 

consistiu de biópsias por punção guiadas por ultrassom, peças cirúrgicas e explantes 

de fígado que foram revisados por um único patologista. A avaliação quanto ao grau 

de diferenciação foi baseada na classificação de Edmondson-Steiner. A avaliação 

radiológica foi realizada de forma independente por dois radiologistas que formularam 

uma avaliação consensual final. Os aspectos de imagem avaliados foram aspecto do 

nódulo, hiperrealce na fase arterial (wash-in), lavagem não periférica (wash-out), 

nódulo em nódulo, invasão vascular, sangramento intratumoral, cápsula fibrosa/ 

pseudocápsula, gordura intratumoral, realce em coroa, densidade, calcificação, realce 

anelar, intensidade de sinal em T1, intensidade de sinal em T2, valor do coeficiente 

de difusão aparente (ADC) e restrição a difusão. A análise estatística incluiu o teste 

qui-quadrado ou exato de Fischer quando apropriado e teste t de Student. Resultados: 
Foram incluídos no estudo 42 pacientes e 48 nódulos no total. O grau de diferenciação 

mais comum foi o grau 2 em 22 nódulos (46%), seguidos do grau 3, 1 e 4 com 18 

(38%),07 (14%) e 1 (2%) respectivamente. Houve associação entre o grau de 

diferenciação e o ADC, na proporção decrescente do grau 1 para o grau 2, 3 e 4, 

porém os demais aspectos de imagem não se associaram com a histologia. 

Conclusão: o estudo mostrou que nódulos com maior ADC são mais bem 

diferenciados. 
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Abstract 
 

Introduction: Considering the reduction of biopsy in the evaluation the histological 

degree of differentiation of hepatocellular carcinoma (HCC), radiological features that 

predict histological findings can fill this gap. Objective: To associate the radiological 

findings seen in triphasic imaging exams with the histological degree of differentiation 

of the HCC Method: were retrospectively studied patients with HCC who had 

Computed Tomography (CT) or Magnetic Resonance (MRI) exams and 

anatomopathological material with a maximum interval of 06 months between them, 

and without locoregional treatment. The anatomopathological material consisted of 

ultrasound guided punch biopsies, surgical specimens and liver explants that were 

reviewed by a single pathologist. The assessment regarding the degree of 

differentiation was based on the Edmondson-Steiner classification. The radiological 

assessment was performed independently by two radiologists who formulated a final 

consensual assessment. The radiological aspects evaluated were nodule appearance, 

hyperenhancement in the arterial phase (wash-in), non-peripheral washing (wash-out), 

nodule in nodule, vascular invasion, intratumoral bleeding, fibrous 

capsule/pseudocapsule, intratumoral fat, crown enhancement, density, calcification, 

ring enhancement, signal strength at T1, signal strength at T2, apparent diffusion 

coefficient (ADC) value and diffusion restriction. Statistical analysis included chi-

square or Fisher's exact test when appropriate and Student's t test. Results: Forty-two 

patients and 48 nodules in total were included in the study. The most common grade 

of differentiation was grade 2 with 22 nodules (46%), followed by grade 3, 1 and 4 with 

18 (38%),07 (14%) and 1 (2%) respectively. There was an association between the 

degree of differentiation and ADC, in a decreasing proportion from grade 1 to grade 2, 

3 and 4, but the other radiological aspects were not associated with histology. 

Conclusion: the study showed that nodules with higher ADC are better differentiated. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Epidemiologia 
 

O carcinoma hepatocelular (CHC) é o tumor primário do fígado mais comum 

dentre os canceres do corpo humano. Sua importância se deve a sua alta taxa de 

mortalidade, responsável por 830.180 mortes no ano de 2020, fazendo com que este, 

atualmente, seja considerado o terceiro tumor mais mortal do mundo, atrás apenas do 

câncer de pulmão e colorretal (1). Esta alta mortalidade decorre principalmente de seu 

diagnóstico em fases tardias, em que as possibilidades terapêuticas são bem restritas. 

Em relação a distribuição do CHC ao redor do mundo, ela é bastante 

heterogênea, com áreas com grande incidência (>20/100.000) em países do Leste 

Asiático e África Subsaariana, como a China, Mongólia e Camboja. Por outro lado, 

temos países com baixa incidência, como os da América do Sul (<5/100.000) e outras 

intermediárias como alguns países da Europa e América do Norte (5-20/100.000) (1). 

No Brasil, segundo o Globocan 2020 o câncer de fígado é o nono em incidência 

no sexo masculino e o décimo segundo no sexo feminino e em relação a mortalidade 

é o nono no sexo feminino e o sexto no sexo masculino, com um número de novos 

casos de 12.674 e de mortalidade de 12.139, sendo considerado um país de baixa 

incidência (4,5/100.000) e baixa taxa de mortalidade (4,3/100.000) (1). 

Os principais fatores de risco para o CHC são as infecções crônicas pelos vírus 

da Hepatite B e C, alimentos contaminados com aflatoxinas, ingestão abusiva de 

álcool, excesso de peso corporal, diabetes Mellitus tipo 2 e tabagismo (2). Estes fatores 

de risco variam de região para região, e estes exercem influência sobre as taxas de 

incidência e mortalidade pelo CHC. Dessa forma em áreas de alto risco (China, 

Republica da Coréia e África Subsaariana) os principais determinantes são a infecção 

crônica pelo vírus da Hepatite B (HBV) e a exposição a aflatoxinas ou ambos, 

enquanto em outros países ( Japão, Itália e Egito) a infecção crônica pelo vírus da 

Hepatite C (HCV) é o fator preponderante causal (1). Além destes, temos outros fatores 

de risco como: a hemocromatose hereditária, a deficiência de alfa1-antitripsina, 

doenças metabólicas como as glicogenoses e tirosinemias, além de fatores 

ambientais, como o álcool, o cigarro, o diabetes e a síndrome metabólica (3). 
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Estudo realizado no Brasil em 2009, com a participação de 1405 pacientes de 

29 centros especializados, mostrou que os portadores de CHC apresentavam como 

principais etiologias a infecção crônica pelo HCV (54%) seguida da HBV (16%) e 

álcool (16%) (4).  

Vale salientar a mudança que vem ocorrendo em relação aos casos de CHC 

mais recentemente. Nos países de alta incidência esta vem caindo, provavelmente, 

devido as campanhas de vacinação contra a hepatite B e pelo desenvolvimento de 

novos medicamentos que controlam a replicação viral. De modo contrário, tem-se 

visto aumento no número de casos nos países ocidentais principalmente nos Estados 

Unidos, cujos responsáveis seriam o aumento da população diabética, com síndrome 

metabólica e Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA), além também do 

melhor tratamento dos pacientes com cirrose, assim dando tempo para que o tumor 

se desenvolva (5). 
 

1.2 Hepatocarcinogênese 
 

Hepatocarcinogênese é um processo, complexo e ainda pouco compreendido, 

caracterizado por alterações moleculares e celulares, que são perpassadas por 

anormalidades epigenéticas e genéticas (6).  

As alterações epigenéticas são definidas por mudanças na estrutura química, 

mas não na codificação do DNA. Já as genéticas incluem alterações irreversíveis do 

DNA. Tais alterações, são responsáveis pela ativação de genes oncogênicos, ou de 

supressores de tumor os quais participam de todos os eventos que envolvem a 

carcinogênese, incluindo, a progressão do tumor. Dentre esses eventos destacam-se 

proliferação celular aumentada e anormal, inibição do crescimento celular, apoptose 

reduzida, invasão, metástase, angiogênese e metabolismo energético anormal (7).  

Durante esses processos, as células afetadas adquirem progressivamente 

características fenotípicas atípicas e evoluem através de intermediários a francamente 

malignos (8). As alterações genômicas subjacentes são heterogêneas e as diversas 

combinações de genes aberrantes e vias regulatórias podem estar envolvidas em todo 

o processo (7).  
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1.3 Patologia 
 

Como já falado acima o desenvolvimento do CHC passa por várias etapas. 

Inicialmente, em fígados cirróticos, nódulos regenerativos progridem para nódulos 

displásicos de baixo grau (NDBG) que progridem para nódulos displásicos de alto grau 

(NDAG), CHC precoce, e CHC avançado (9). 

De fato, um mesmo fígado pode apresentar lesões em várias fases do 

desenvolvimento. 

Mudanças vasculares (angiogênese) ocorrem durante as etapas da 

hepatocarcinogênese. A angiogênese é caracterizada pela formação e 

desenvolvimento de artérias não pareadas (artérias não acompanhadas de ductos 

biliares e vasos portais), e, também, pela capilarização dos sinusóides (10). Portanto 

durante o processo, nódulos de regeneracão, praticamente, tem sua distribuição 

vascular normal, porém NDBG apresentam algumas artérias não pareadas e alguns 

sinusóides capilarizados, até chegar a total formação de artérias não pareadas e 

capilarização dos sinusóides o que pode ser visto nos NDAG, CHC precoce e no CHC 

avançado (11).  

Na contramão da angiogênese acelerada, acontece redução progressiva dos 

espaços porta que estão normais nos nódulos regenerativos e praticamente ausentes 

nos CHCs avançados (12). Dessa forma, existe a preservação do fluxo portal nos 

NDBG enquanto, nos CHCs avançados existe a diminuição ou ausência de tal fluxo 
(13). 

Outra característica vascular que se modifica durante o processo evolutivo do 

desenvolvimento do CHC é a drenagem venosa que deixa de ser pelas veias 

hepáticas centrais e passa a ser pelas veias portais (14). A explicação seria a precoce 

invasão e compressão tumoral das veias hepáticas, com consequente obliteração. 

Com isso, a drenagem passa a ser feita inicialmente pelos sinusóides e depois 

somente algumas vênulas portais.  

Com a progressão tumoral, é possível que ocorra a formação de cápsula (15). 

Acredita-se que sua formação resulta da interação entre as células tumorais em 

crescimento e o parênquima hepático adjacente (16). Histologicamente, a cápsula é 

formada por duas camadas uma interna, mais fina, rica em tecido fibroso e uma 

externa, mais espessa, formada por vênulas portais, sinusóides e ductos biliares 
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neoformados (17). Como resultado existe um fluxo bastante lento dentro do tumor (18) . 

Além disso, a cápsula pode reduzir chance de disseminação satélite do tumor (19). 

Outro aspecto interessante é a presença de gordura intratumoral ou a chamada 

metamorfose gordurosa. Esta característica está presente nos estágios iniciais da 

hepatocarcinogênese (20). A explicação para este fenômeno seria a existência de um 

período transitório de mudança da circulação predominantemente portal para a arterial 

em que ainda não houve o desenvolvimento adequado das artérias não pareadas, 

resultando em um ambiente de hipóxia e consequente acúmulo de gordura 

intratumoral (21). Durante este período haveria uma mudança metabólica caracterizada 

pela substituição da fosforilação oxidativa mitocondrial pela glicólise aeróbica (efeito 

Warburg). Com isso, ocorreria uma maior formação de piruvato que seria utilizado 

para a síntese de macromoléculas como os lipídios. Ao mesmo tempo, temos uma 

maior captação de ácidos graxos, diminuição da beta-oxidação e supressão da 

secreção de ácidos graxos pelas células cancerosas. Todos estes fatores explicando 

uma maior quantidade de gordura intratumoral. Outro aspecto interessante é que esta 

mudança metabólica ocorre em todos os tumores, mas a maior biossíntese de ácidos 

graxos parece ocorrer apenas nos CHC precoces, daí explicando esta característica 

somente nos estágios iniciais da hepatocarcinogênese (22). 

Acúmulo de ferro também pode ser visto no processo tumoral. Maior 

quantidade de ferro pode ser vista em NDBG (9, 23), entretanto, a medida que ocorre a 

desdiferenciação dos hepatócitos, estes perdem a avidez pelo ferro e como resultado 

redução do metal no ambiente tumoral (24, 25).  

E por fim e não menos importante, vale destacar a presença de uma família de 

proteínas expressas na membrana basolateral dos hepatócitos responsáveis pelo 

transporte de várias substâncias e dentre elas sais biliares, os denominados 

polipeptídeos transportadores de ânions orgânicos ou transportadores OATP, com 

destaque para o OATP8 (26). Segundo estudos, há diminuição da expressão destes 

receptores com a progressão da hepatocarcinogênese (27) talvez devido ao aumento 

da expressão do fator nuclear 3 - beta, considerado inibidor da transcrição do OATP8 
(28). Importante destacar que este é um fenômeno precoce que parece ocorrer antes 

da redução do fluxo venoso portal (29) e da completa neo-arterialização (27, 30). Apesar 

disso, tem-se 5-12% de CHCs que podem superexpressar o OATP8 que poderia ser 

por alteração genômicas durante a hepatocarcinogênese ou de suas células de 

origem (27). 
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Todos estes aspectos supracitados estão destacados na figura 1. 

 
       Fonte: Adaptado de Sirlin (2018) 
       Figura 1. Hepatocarcinogênese e sua correlação com a imagem radiológica. 
       Nota: CHC -carcinoma hepatocelular, NC: Nódulo Cirrótico, OATP polipeptídeo   

transportador de ânions orgânicos, NDBGs: Nódulos Displásicos de Baixo Grau 
 

Quando o CHC se estabelece, macroscopicamente, pode se apresentar como 

lesão única ou múltipla, em número variável, de consistência amolecida, de coloração 

variando entre cinza-verde-amarelo ao marrom claro e ocasionalmente, tingidos com 

bile e presença de gordura, além de poder conter focos de hemorragia e necrose (31). 

Segundo Eggel, (32) o CHC é classificado macroscopicamente em nodular, 

maciço e difuso. O tipo nodular pode ser único ou múltiplo e se caracteriza por seus 

limites bem demarcados. No padrão maciço existe uma grande massa tumoral 

solitária com limites mal definidos, que ocupa grande parte do fígado, podendo 

envolver quase todo o lobo hepático direito ou esquerdo. O padrão difuso é o menos 

comum e é caracterizado por numerosos nódulos pequenos espalhados por todo o 

fígado ou em um lobo hepático. 

LI-RADS® v2018 
CT/MRI Manual

Hepatocarcinogenesis and Imaging Correlates

Multistep hepatocarcinogenesis and its accompanying pathophysiological alterations

Relative 
arterial flow

% of 
nodules 
with fat

% of 
nodules 
with iron

Cell size

Relative 
OATP 

expression

Iron accumulation is 
rare in overt HCC 

Arterial flow declines from CN to eHCC
(due to reduced portal triad density)

Arterial flow increases from eHCC to 
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Hepatocarcinogenesis

Passos da hepatocarcinogênese e suas alterações fisiopatológicas
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Apesar da classificação de Eggel ser bem aceita e difundida, o grupo japonês 

de Estudo do Câncer de Fígado (33) observou que esta falhava em classificar de 

maneira adequada alguns pequenos tumores ressecados, e com isso, subdividiu o 

tipo nodular em mais 03 tipos: tipo nodular simples, tipo nodular simples com 

crescimento extranodal e o multinodular confluente. Assim, o tipo nodular simples tem 

limites nítidos e ausência de metástases intra-hepáticas, o tipo nodular simples com 

crescimento extranodal ocorre expansão tumoral com invasão da cápsula e a 

presença de metástases ao redor do tumor e o tipo multinodular confluente temos a 

junção de alguns pequenos nódulos. 

Os CHCs podem ainda ser divididos segundo o seu padrão de crescimento em: 

tumores expansivos que tem bordas distintas e que empurram o parênquima hepático 

adjacente; e os tumores infiltrativos que tem bordas indefinidas e que 

microscopicamente invadem o fígado adjacente (34). 

Do ponto de vista microscópico existem vários padrões arquiteturais de 

crescimento tumoral,(35) o mais comum deles é o trabecular que lembra  a arquitetura 

normal dos lóbulos hepáticos, mas se diferencia pela maior espessura das placas de 

hepatócitos, que aumentam de largura a medida que ocorre a desdiferenciação. Estas 

placas são separadas por sinusóides revestidos por células endoteliais que se 

assemelham a capilares, ou seja, apresentam uma membrana basal e perdem as 

fenestrações. Outro padrão é o pseudoglandular ou pseudoacinar que se caracteriza 

pela dilatação ou expansão de formas canaliculares no centro das trabéculas, 

resultando em dilatações semelhantes a glândulas cujos lumens neoformados podem 

conter bile e fibrina. As trabéculas também podem crescer de maneira a comprimir os 

sinusóides, formando o padrão sólido ou compacto, em que não se consegue 

distinguir as placas de hepatócitos, formando uma massa compacta. Outro padrão é 

o peliótico que consiste em células tumorais interpostas com grandes lagos vasculares 

a semelhança da peliose hepática (35). 

Mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde (do inglês WHO 

Classification of Digestive System Tumors, 5th Edition) (36) reclassificou o CHC com 

base no conhecimento atual sobre o comportamento desse tumor e seus aspectos 

moleculares e fenotípicos nas seguintes variantes: esteatótica, de células claras, 

maciça -macrotrabecular, cirrosa, cromofóbica, fibrolamelar, rica em neutrófilos e rica 

em linfócitos. 
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Além dessas classificações existe aquela proposta por Edmondson e Steiner 
(37) (Figura 2) que avalia o grau histológico de diferenciação e que serve para avaliação 

prognóstica do tumor (38).  

 
                Fonte: Zhou et al. (2017) 

                Figura 2. Imagens histológicas dos graus de diferenciação segundo     
Edmondson-Steiner. Grau 1 (A); Grau 2 (B); Grau 3(C) e Grau 4 (D) 

 

Para esses autores, o tumor, do ponto de vista histológico é classificado em 

quatro graus de diferenciação, descritos abaixo. 

Carcinoma Grau 1: caracterizado por uma diferença mínima entre as células 

tumorais e as células hepáticas hiperplásicas, a ponto do diagnóstico ser dado pela 

presença de áreas com crescimento mais agressivos em outra parte da neoplasia;  

Carcinoma Grau 2: caracterizado por células semelhantes aos hepatócitos 

normais, mas com núcleos maiores e mais hipercromáticos e citoplasma abundante e 

acidófilo. As células possuem bordas nítidas e bem delimitadas, organizadas em 

ácinos de variado tamanho, com lúmen preenchidos por bile ou uma pequena 

quantidade de proteína precipitada.  

Carcinoma Grau 3: caracterizado por células com núcleos maiores e mais 

hipercromáticos, ocupando uma maior proporção relativa da célula com consequente 

L. Zhou et al. / Pathology – Research and Practice 213 (2017) 824–830 825

Fig. 1. Edmondson-Steiner grades of HCC. (A), Grade I; (B), Grade II; (C), Grade III; (D), Grade IV.

in 69 patients (63.3%). The mean tumor size was  7.0 cm (range:
0.7–20 cm). Satellite nodules were defined as macroscopic ones and
found in 10 patients (9.2%), by postoperative gross observation.
Histological grading, that was performed by a senior pathologist
(WXZ) according to the Edmondson-Steiner criteria [12], showed
that grade I, II, III and IV tumors were found in 16 (14.7%), 58 (53.2%),
32 (29.4%) and 3 (2.7%) patients, respectively (Fig. 1).

2.2. Endpoints and parameters

Overall/early recurrence (early recurrence: defined as
recurrence within 1 year following radical hepatectomy) and
overall/disease-free survival were designed to be endpoints of the
study. A total of eleven parameters that might be prognostic in HCC
were enrolled in statistical analyses, including those for general
situation (age and sex), liver background and status (HBsAg, HCV,
liver cirrhosis and Child-Pugh grade) and HCC-related factors
(serum AFP value, tumor size, tumor number, satellite nodule
and Edmondson-Steiner grade). TNM stage was not considered
because MVI  was a key factor of this staging system [13].

2.3. Follow-up

All the patients were follow-uped with intervals of 1–3 months.
Serum AFP level and imaging examinations, such as B-type
ultrasonography (BUS), computed tomography (CT), magnetic res-
onance imaging (MRI) and angiography, were applied for detection
of local tumor recurrence and distant metastasis. The median
follow-up term was 21 months (range: 3–108 months).

2.4. Statistical analyses

Risk factors of overall and early recurrence were determined
by Chi-square (univariate) and stepwise logistic regression (mul-
tivariate or univariate) tests. Kaplan-Meier method and log-rank

test were adopted for identifying univariate prognostic indicators.
Multivariate survival analysis was  performed by Cox regression
(Proportional hazard model) test. Statistical software package
SPSS11.5 (SPSS Inc, Chicago, IL) was  used for all the analyses. The
statistical significance was  defined when a P value was less than
0.05.

3. Results

3.1. Risk factor analysis of overall recurrence in HCC without MVI

Overall post-operative recurrence was  found in 66 patients
(60.6%). Univariate Chi-square test showed that Edmondson-
Steiner grade and satellite nodule were significantly linked to
overall recurrence (P < 0.05, Table 1), whereas others were not of
significance (P > 0.05, Table 1). The predictive value of Edmondson-
Steiner grade, rather than satellite nodule, was  further proven
by multivariate stepwise logistic regression analysis (HR: 5.700,
95%CI: 1.951–-16.653, P = 0.001, Table 1).

3.2. Risk factor analysis of early recurrence in HCC without MVI

Early recurrence was  detected in 23 patients (21.1%). Using Chi-
square test, Edmondson-Steiner grade was the single risk factor
of early recurrence in HCC without MVI  (P < 0.001, Table 2), unlike
other ones (P > 0.05, Table 2). In addition, univariate stepwise logis-
tic regression analysis also identified Edmondson-Steiner grade as
a risk factor of early recurrence (HR: 1.933, 95%CI: 1.418–2.636,
P < 0.001, Table 2).

3.3. Markers of survival in HCC without MVI

Edmondson-Steiner grade, serum AFP level and satellite nodule
were found by univariate analysis to be correlated with overall and
disease-free survival in HCC without MVI, whereas tumor size was
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citoplasma menor, granular e acidofílico. Há uma distorção do padrão trabecular usual, 

com uma menor formação de ácinos e bile e são encontradas células com crescimento 

intravascular e células tumorais gigantes com maior frequência.  

Carcinomas Grau 4: Caracterizado por células com núcleos intensamente 

hipercromáticos e ocupando grande parte da célula, o citoplasma geralmente é 

escasso com poucos grânulos. O crescimento é medular, com trabéculas difíceis de 

encontrar e com massas celulares vagamente sem coesão nos canais vasculares, 

predispondo a metástases precoces e generalizadas.  

Atualmente na avaliação patológica do CHC, a imunohistoquímica ajuda a 

estabelecer o diagnóstico com base em expressão de algumas proteínas. Esta 

avaliação pode ser utilizada em dois contextos: uma para identificar se o tecido tem 

origem hepatocelular e outro para diferenciar nódulos benignos de malignos. Dessa 

forma, Arginase -1, Hep Par-1, CEA policlonal, CD10 e várias citoqueratinas podem 

mostrar se o tumor tem diferenciação hepatocelular (39, 40), e um painel de três 

marcadores: Glipican 3, glutamina sintetase e HSP70 pode diferenciar NDAG de CHC 

precoce, com uma sensibilidade e especificidade de 72% e 100% respectivamente, 

quando dois destes três marcadores estão presentes (41).  

 

1.4 Papel da imagem na avaliação do CHC 
 

Com o melhor conhecimento da hepatocarcinogênese e a maior confiabilidade 

nos exames de imagem, a partir de 2000 o diagnóstico de CHC em pacientes cirróticos 

passa a ser possível através de exames radiológicos não invasivos. Assim, em 2001 

na primeira versão do guideline da EASL foi considerado como critério diagnóstico a 

hiperrealce da lesão após a administração do meio de contraste em combinação com 

o tamanho da lesão e níveis de alfafetoproteína (42). Em 2005 a AASLD trouxe a 

incorporação do wash-out na fase venosa portal ao já estabelecido realce na fase 

arterial como critério diagnóstico para o CHC. Além disso, diminuiu o tamanho 

necessário para avaliação do nódulo para entre 1 e 2 cm e definiu quais seriam 

considerados os exames para o diagnóstico. Importante frisar que eram necessários 

dois exames de imagem não invasivos diferentes, ambos com os critérios diagnósticos 

acima referidos para se fechar o diagnóstico sem a necessidade de biópsia (43).  

Em 2010 baseado em estudos sobre custo e especificidade,(44, 45) a penúltima 

atualização do guideline da AASLD trouxe como mudança a necessidade de apenas 
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um exame de imagem não invasivo, sem preferência entre CT ou RM para nódulos 

entre 1-2cm para se definir o diagnóstico de CHC, desde que respeitado os critérios 

de realce (46). Da mesma forma no guideline da EASL DE 2012 adota o mesmo critério 

diagnóstico, mas com uma ressalva de que os exames deveriam ser feitos em locais 

de excelência com equipamentos de última geração, caso contrário seriam mantidos 

os critérios anteriores (47).  

Uma vez definido o diagnóstico do CHC em pacientes cirróticos como sendo 

principalmente radiológico, foi visto a necessidade de uniformizar a sua linguagem 

diagnóstica, para poder avançar nas pesquisas e possibilidades terapêuticas deste 

tumor. Neste contexto surge o LI-RADS (Liver Imaging Reporting and Data System) 

com sua primeira edição em 2011 e após isso, ocorreram algumas atualizações 

baseadas em revisões da literatura, evidências emergentes, opiniões de especialistas, 

experiência acumulada e feedback dos usuários. Dessa forma, atualmente estamos 

na edição de 2018 que tem como um marco importante a sua aprovação e 

incorporação pela AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases), 

assim ganhando uma ampla aceitação mundial (48). 

Esse sistema consiste na divisão em categorias conforme a probabilidade do 

achado ser considerado ou não um CHC. Assim, ele varia de LI-RADS (LR) 1 (LR1) a 

LR 5 que possui uma probabilidade crescente do nódulo avaliado ser um CHC, sendo 

assim 0% para o LR1 e 94% para o LR5 (49). Outras categorias utilizadas são o LRNC 

quando não se consegue avaliar as imagens por problemas técnicos do exame, LRM 

para neoplasias que pode ser ou não o CHC e LRTIV, indicando a invasão vascular 

tumoral (49). 

Para se chegar as estas categorias são utilizados critérios maiores e auxiliares 

(ver Tabela 1). Desse modo, os critérios maiores em associação com o tamanho do 

achado servem para classificá-lo em LR3, LR4 e LR5, ou seja, podem fechar o 

diagnóstico de CHC. Por outro lado, os critérios auxiliares que são divididos em 

aqueles que favorecem a malignidade (subdividida nas que favorecem a malignidade 

de um modo geral e naquelas que favorecem o CHC de maneira específica) e aqueles 

que favorecem a benignidade servem para melhorar a detecção da lesão e a confiança 

diagnóstica, (50) mas não podem dar o diagnóstico definitivo de CHC, ou seja, com a 

utilização destes últimos critérios podemos classificar como no máximo LR4 (51). 
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Tabela 1. Critérios Maiores e auxiliares do LIRADS (Liver Imaging Reporting and Diagnosis 
System) 
CRITÉRIOS MAIORES 
Hiperrealce (Wash-in) na fase arterial não em halo 
“Lavagem” (Wash-out) não periférica   
“Cápsula”com realce   
Crescimento acima do limiar   

   
CRITÉRIOS AUXILIARES   
Favorecem a benignidade Favorecem a malignidade 
 Malignidade em geral Favorecem CHC 
Tamanho estável >2 anos Visibilidade no US como 

nódulo distinto 
“Cápsula sem hiperrealce 

Redução do tamanho Crescimento abaixo do 
valor limiar 

Nódulo-em Nódulo 

Realce semelhante ao pool sanguíneo  Restrição a difusão Arquitetura em Mosaico 
Vasos não distorcidos Hiperintensidade Leve a 

Moderada em T2 
Focos Hemáticos na 
Lesão 

Ferro na lesão maior que o fígado 
adjacente 

Realce em coroa Gordura na lesão, maior 
que no fígado adjacente 

Acentuada Hiperintensidade em T2 Lesão Sólida poupada de 
gordura 

 

Isointensidade na fase hepatobiliar Lesão sólida Poupada de 
Ferro 

 

 Hipointensidade na fase de 
transição 

 

 Hipointensidade na fase 
Hepatobiliar 
 

 

Nota: CHC: carcinoma Hepatocelular, US: Ultrassom 
Limiar de Crescimento: ≥50% de aumento de tamanho em ≤ 6meses antes 
 

Assim, este sistema surge como uma importante ferramenta para que se possa 

avançar nas pesquisas sobre o diagnóstico do CHC, uma vez que padroniza a 

linguagem, descrição e o laudo destes achados e assim facilita a comunicação entre 

o radiologista e os demais profissionais do grupo de estudo e tratamento do CHC, 

bem como entre diferentes instituições de pesquisa. 

Além do diagnóstico, a imagem, mais recentemente, surge como uma 

ferramenta útil, não invasiva, na avaliação prognóstica do CHC, uma vez que aspectos 

radiológicos do tumor como presença de cápsula, (52, 53) gordura intratumoral, (54) iso 

ou hipointensidade nas imagens de RM ponderadas em T2 (20) são considerados bom 

prognóstico já, a invasão vascular, (55) realce em coroa (56) e menores valores de 

Coeficiente de Difusão Aparente (ADC) nas imagens obtidas com técnica de difusão 

(DWI) (57) são considerados mal prognóstico. Recentemente alguns autores tem 

tentado identificar o valor desses achados de imagem na predição dos achados 

histopatológicos como graus de diferenciação celular em alguns estudos (58).  
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2 OBJETIVOS  

Analisar a associação entre achados de imagem e graus histológicos de 

diferenciação do CHC.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Casuística e método 
 

Foram estudados portadores de CHC extraídos dos arquivos eletrônicos do 

Setor de Patologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo no período entre 2008 e 2020. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob 

o CAAE número: 69821317.1.0000.5505. 

 

3.2 Critérios de inclusão 
 

Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico histológico de CHC, que 

apresentavam exames de imagem disponíveis. Foram considerados somente 

pacientes com intervalo, de até 06 meses, entre a aquisição do material para análise 

histopatológica e realização do exame de imagem. 

 

3.3 Critérios de exclusão 
 

Foram excluídos do estudo os pacientes com material insuficiente para análise 

histológica, tumores de tamanho insuficiente para avaliação por imagem e aqueles 

submetidos a tratamentos locorregional (alcoolização, quimioembolização intraarterial 

tumoral, e/ou ablação por radiofrequência). 

 

3.4 Desenho do estudo 
 

O estudo foi do tipo transversal. Os pacientes foram avaliados quanto as 

características do CHC pela imagem e correlacionadas com os achados da histologia. 

 

3.5 Métodos 
 

3.5.1 Análise clínica e epidemiológica  
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Os pacientes foram analisados de acordo com idade, gênero e etiologia da 

doença hepática.  

 

3.5.2 Análise histológica  
 

O material para análise histológica foi obtido por ressecção cirúrgica do tumor, 

transplante hepático ou por biópsia hepática por punção guiada por ultrassom. As 

amostras foram armazenadas em solução de formol, tamponado a 10 %, e 

encaminhado ao laboratório de Patologia da EPM-UNIFESP.  

Após exame macroscópico, as amostras foram submetidas a desidratação em 

álcool etílico absoluto e a diafanização em banhos sucessivos de xilol. Procedeu-se a 

inclusão dos mesmos em blocos de parafina e, a seguir, foram realizados cortes 

histológicos de 3 a 4 micrômetros de espessura, em micrótomo convencional.  

Os cortes foram então corados pela hematoxilina-eosina. Na citologia as 

células cancerosas são distinguíveis dos hepatócitos normais por uma maior razão 

núcleo/citoplasma, presença de citoplasma granular abundante finamente eosinofílico, 

nucléolos proeminentes e/ou invaginações citoplasmáticas intranucleares. Podem 

também serem detectados glóbulos hialinos e hialinos de Mallory.(59) Nos casos de 

dúvida entre NDAG e CHC bem diferenciados, foi realizada impregnação das fibras 

reticulínicas pela prata e, quando necessário, exame imuno-histoquímico, utilizando-

se os seguintes marcadores: CD34, Glypican-3 e glutamine sintetase.  

Na avaliação do grau histológico de diferenciação da neoplasia, foi utilizada a 

classificação de Edmondson-Steiner (1954), que classifica a neoplasia em 4 graus: 

Grau I: as células tumorais são difíceis de serem diferenciadas de células 

hepáticas hiperplásicas 

Grau II: as células tumorais lembram hepatócitos maduros, com núcleos 

discretamente maiores e mais hipercromáticos, bordas celulares mais marcantes, 

frequente formação de ácinos contendo bile ou precipitado de proteínas 

Grau III:  células tumorais maiores, núcleos mais hipercromáticos, citoplasmas 

menos acidofílicos, distorção da arquitetura trabecular, ácinos menos frequentes que 

no grau II, células gigantes tumorais podem ser numerosas. 

Grau IV: Células tumorais com núcleos altamente hipercromáticos e escassez 

de citoplasma, os quais apresentam menos grânulos. Perda da coesão 
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celular. Células gigantes ou fusiformes podem ser encontradas, além de, existirem 

menos trabéculas e raros ácinos. 

Para análise comparativa os graus de diferenciação foram agrupados em grau 

1 (bem diferenciados) e graus 2,3 e 4 (moderadamente e pobremente diferenciados). 

O estudo foi realizado na disciplina de Patologia da EPM – UNIFESP, por um 

único patologista com experiência no diagnóstico de CHC, que revisaram as lâminas 

quanto a confirmação diagnóstica e graduação. O examinador não tinha 

conhecimento prévio dos dados clínicos e de imagem dos pacientes. Nos pacientes 

com mais de um nódulo, foram considerados todos com presença de imagem 

radiológica para análise.  

 

3.5.3 Análise radiológica  
 
Os exames foram realizados no Departamento de Diagnóstico por Imagem 

(DDI) da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo em 

equipamentos de Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM), 

com protocolo de exame preconizado pelo LI-RADS e OPTN. O diagnóstico 

radiológico do CHC foi baseado no achado pela TC e RM de hiperrealce não em halo 

(wash-in) na fase arterial e “lavagem” não periférica (wash-out) em relação ao fígado 

adjacente na fase portal ou tardia, em nódulos maiores que 1,0 cm, de acordo com as 

diretrizes das principais sociedades de estudo do fígado (AASLD e EASL)(60, 61). 

Características como tamanho do nódulo, aspecto homogêneo ou heterogêneo, 

presença de cápsula fibrosa/pseudocápsula, wash-in, wash-out, gordura intratumoral, 

aparência de “nódulo em nódulo”, realce “em coroa”, calcificação, sangramento, 

intensidade de sinal nas imagens ponderadas em T1 e em T2, restrição a difusão, 

cálculo de coeficiente de difusão aparente (ADC) e invasão vascular foram 

comparados com os graus de diferenciação celular. A análise das características 

radiológicas seguiu a descrição padronizada pelo LIRADS (Liver and Imaging 

Reporting and Data System) versão 2018 (62) (ver abaixo). A avaliação foi feita por dois 

radiologistas com experiência de 2 anos em imagem abdominal. Ambos não tiveram 

informações sobre os dados clínicos e anatomopatológicos dos nódulos avaliados. 

Inicialmente as avaliações foram feitas de maneira independentes entre eles e então 

foi estabelecido um resultado consensual, utilizado para análise comparativa com os 

graus histológicos de diferenciação. 
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Critérios de análise das características radiológicas segundo LIRADS versão 2018: 

• tamanho do nódulo: maior distância entre borda externa -a- borda 

externa de um achado; 

• aspecto homogêneo ou heterogêneo (padrão em mosaico): nódulos ou 

compartimentos internos distribuídos randomicamente, usualmente com 

critérios diferentes;  

• presença de cápsula fibrosa/pseudocápsula: borda lisa, uniforme, bem 

definida, em volta da maior parte ou de todo um achado, visível como 

um halo de realce na fase portal ou tardia; 

• wash-in, realce de forma não anelar na fase arterial, maior em todo ou 

em parte do que o do fígado; 

• wash-out, redução temporal, perceptível visualmente e não periférica do 

realce em todo ou em parte da lesão, comparativamente ao tecido 

hepático da fase precoce para a tardia, resultando em hiporrealce na 

fase extracelular; 

• gordura intratumoral: excesso de gordura dentro da lesão, no todo ou 

em parte, relativamente ao fígado subjacente;  

• aparência de “nódulo em nódulo”: presença de nódulo menor no interior 

de nódulo maior, com critérios de imagem diferentes;  

• realce “em coroa”: realce perilesional na fase arterial tardia ou fase portal 

precoce atribuível a drenagem venosa do tumor; 

• calcificação: área Hiperdensa na fase pré-contraste da TC, sem terapia 

locorregional prévia; 

• sangramento: hemorragia intralesional na ausência de biópsia, trauma 

ou intervenção; 

• intensidade de sinal nas imagens ponderadas em T1 e em T2: avaliação 

da intensidade nas imagens ponderadas em T1 e T2 em relação ao 

fígado; 

• restrição a difusão: Intensidade na imagem de difusão, não atribuível 

somente ao efeito T2, indubitalmente maior que a do fígado e/ou ADC 

indubitavelmente menor que a do fígado; 

• cálculo de coeficiente de difusão aparente (ADC): local definido, evitando 

se locais de necrose em que se calculou o ADC; 
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• invasão vascular: veia ocluída com paredes mal definidas, ou com 

restrição a difusão, ou obscurecida em continuidade com a lesão 

parenquimatosa, realce heterogêneo na veia, não atribuível a artefato. 

 

3.5.3.1 Tomografia computadorizada 
 

Seguindo os critérios estabelecidos pela OPTN (Organ Procurement and 

Tranplantation Network) (63), os exame de TC foram realizados em aparelhos 

equipados com 64 fileiras (Brilliance iCT®, Philips Medical System, Best, The 

Netherlands) , com intervalo de reconstrução axial de 2 mm, obtendo-se imagens 

antes, durante e após a injeção endovenosa de meio de contraste (MDC) iodado 

hidrossolúvel e não-iônico (Iopamiron®, Bracco Imaging), na dose de 2,0 ml/kg de 

peso e na concentração de 300 mg I/ml, com velocidade de injeção de 5 ml/seg, 

utilizando-se bomba injetora automática. Após a injeção endovenosa do MDC foram 

adquiridas imagens na fase arterial, portal e de equilíbrio, a partir de rastreamento 

automático do bolo do MDC.  

 

3.5.3.2 Ressonância magnética 
 

Seguindo os critérios estabelecidos pela OPTN (Organ Procurement and 

Tranplantation Network) (63), os exame de RM foram realizados em aparelho 

operando em alto campo magnético (3,0 T) (Magnetom Sonata®, Siemens Medical 

Solutions, Erlangen, Germany), com bobinas de 16 canais de dorso com matriz 

faseadas, com intervalo de reconstrução axial 3 mm para as séries dinâmicas e 5 mm 

para as demais séries. As imagens foram obtidas no plano axial, ponderadas em T1 

(em fase e fora de fase) e em T2 (com e sem supressão de gordura), com técnica de 

difusão (B:0, 50, 200 e 1000) e antes, durante e após a injeção endovenosa de MDC 

paramagnético extracelular (Dotarem® - Guerbet, Villepinte, France) – na dose de 0,1 

mmol/kg, com velocidade de injeção de aproximadamente 2-3ml/seg, utilizando-se 

injeção com sistema de bomba de duas cabeças. Após a injeção endovenosa do MDC 

foram adquiridas imagens na fase arterial precoce e tardia, fase portal e fase tardia à 

partir de rastreamento automático do bolo do MDC para a aquisição das fases arteriais. 

A fase venosa portal foi adquirida 35-55 segundos após o início da fase arterial e a 
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fase tardia foi adquirida após 120-180 segundos após o início da injeção do agente de 

contraste.  

 

3.5.4 Análise estatística  
 

Dados foram expressos como média, mediana, desvio-padrão, valor mínimo e 

valor máximo para as variáveis numéricas e número e proporção para as variáveis 

categóricas.  

O comportamento das variáveis contínuas quanto a normalidade foi feita pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov.  

A análise comparativa entre aspectos radiológicos e graus de diferenciação do 

CHC empregou os seguintes testes: teste do qui-quadrado ou exato de Fisher quando 

apropriado e teste t de Student.  

Valores de P < 0,05 foram considerados significantes. 

Os softwares IBM-SPSS Statistics versão 27 e R foram utilizados.  
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4. RESULTADOS 
 

Foram analisados 179 pacientes com diagnóstico histopatológico de CHC. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 42 pacientes para o 

estudo. O fluxograma abaixo descreve a seleção dos pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Fluxograma de seleção dos pacientes para o estudo 
Nota: AP: Anatomopatológico;CHC: Carcinoma Hepatocelular; QEB: quimioembolização 
 
 

Número inicial de casos (pelo 
levantamento feito nos arquivos 
eletrônicos do setor patologia de 
jan.2008 - jun.2020) -179 

Selecionados para análise 
radiológica e anatomopatológica -59 
 

Excluídos inicialmente -120 : 
QEB (quimioembolização)- 42 
Tumores diferentes de CHC - 04 
Sem definição diagnóstica -11  
Não encontrado prontuário - 09 
Sem Imagem Prévia - 44 
Problemas no AP - 07 
Fora do intervalo entre os exames - 
03  
 

Excluídos pela radiologia por não 
encontrar a imagem ou exame 
incompleto - 08 

Excluídos pela 
patologia material 
exíguo - 03 

Selecionados - 48  
 

Excluído por fora do 
intervalo entre os 
exames-01 

Excluido por não 
definição do nódulo 
biopsiado -01 
 

 Casos para análise final de 
radiologia/ histologia - 46 

Total de casos 
selecionados - 42 

Excluídos após avaliação 
final da radiologia e 
patologia, por considerar a 
imagem inadequada por 
um dos radiologistas -04 
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4.1. Análise clínica e epidemiológica dos pacientes  
 

Dentre os pacientes estudados a média de idade foi de 61 ± 15 anos, havendo 

predomínio do sexo masculino (79%). Os principais aspectos clínicos e 

epidemiológicos podem ser vistos na tabela 2. 

 
Tabela 2. Aspectos clínicos e epidemiológicos dos portadores de CHC do estudo (N= 42) 
Características Gerais  
Idade, média em anos 61 ± 15 
Sexo, n (%)  

Feminino 09 (21) 
Masculino 33 (79) 

Etiologia, n (%)  
Hepatite C 19 (45) 
DHGNA 04 (10) 
Hepatite B 02 (05) 
Álcool/ Hepatite C 02 (05) 
Álcool 01 (02) 

 

4.2. Característica dos nódulos selecionados 
 

Entre os 42 pacientes selecionados para o estudo, foram avaliados 48 nódulos. 

O tamanho mediano dos nódulos foi de 6,0cm (1,0-22,3cm). O tipo de material obtido 

para a análise histopatológica foi por biópsia por punção guiada por ultrassom em 25 

casos (52%), seguidos por hepatectomia parcial em 14 casos (29 %), explante em 6 

casos (13%) e segmentectomia em 3 casos (6%). (ver tabela 3). 

Dos 48 nódulos, 32 foram avaliados por TC e 16 por RM. 

 
Tabela 3.  Dados relativos ao tumor entre 48 casos de nódulos incluídos no estudo 
Característica dos nódulos N=48 
Tamanho dos nódulos, cm* 6,0 (1,0 -22,3) 

Tipo de material para análise histopatológico, n (%)   

Biópsia por punção 25 (52) 

Hepatectomia parcial 14 (29) 
Explante  06 (13) 
Segmentectomia 03 (06) 

*avaliado em 42 nódulos (06 não disponíveis em prontuário no momento da coleta de dados) 
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4.2.1 Análise Histopatológica dos nódulos 
 

Segundo a classificação de Edmondson-Steiner 14% (7/48) dos nódulos foram 

grau 1, 46% (22/48) grau 2, 38% (18/48) grau 3 e apenas 2% (1/48) foram grau 4 

(figura 3). 

 

 
Figura 3. Classificação de Edmondson-Steiner dos 48 nódulos estudados 
 

4.2.2 Análise radiológica dos nódulos 
 

A análises radiológica dos 32 nódulos estudados pela TC e 16 nódulos pela RM 

está demonstrada nas tabelas 4 e 5 respectivamente. 
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Tabela 4. Características radiológicas pela TC dos nódulos estudados (n=32) 
Características Radiológicas N (%) 

Aspecto do Nódulo  
Homogêneo 03(09) 
Heterogeneo 29 (91) 

Wash in  
Não  08(25) 
Sim 24(75) 

Wash out  
Não  05(16) 
Sim 27(84) 

Aparência de Nódulo em Nódulo  
Não  24(75) 
Sim 08(25) 

Invasão Vascular  
Não  27(84) 
Sim 05(16) 

Sangramento Intratumoral  
Não  27(84) 
Sim 05(16) 

Cápsula fibrosa/ pseudocapsula  
Não  15(47) 
Sim 17(53) 

Gordura Intratumoral  
Não  31(97) 
Sim 01(03) 

Realce em Coroa  
Não  28(87) 
Sim 04(13) 

Densidade  
Hipointenso 23(72) 
Isointenso 09(28) 

Calcificação  
Não  29(91) 
Sim 03(09) 
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Tabela 5.  Características radiológicas pela RM dos nódulos estudados (n=16) 
Características radiológicas N(%) 

Aspecto do Nódulo  
Homogêneo 01(06) 
Heterogêneo 15(94) 

Wash in  
Não  03(19) 
Sim 13(81) 

Wash out  
Não  03(19) 
Sim 13(81) 

Aparência de Nódulo em Nódulo  
Não  13(81) 
Sim 03(19) 

Invasão Vascular  
Não  15(94) 
Sim 01(06) 

Sangramento Intratumoral  
Não  12(75) 
Sim 04(25) 

Cápsula fibrosa/ pseudocapsula  
Não  04(25) 
Sim 12(75) 

Gordura Intratumoral  
Não  10(63) 
Sim 06(37) 

Realce em Coroa  
Não  15(94) 
Sim 01(06) 

Intensidade em T1  
Hipointenso 13(81) 
Isointenso 01(06) 
Hiperintenso 02(13) 

Intensidade em T2  
Isointenso 03(19) 
Hiperintenso 13(81) 

Restrição a Difusão  
Não  02(13) 
Sim 14(87) 

 

4.3 Análise comparativa entre achados da TC e graus de diferenciação 
histopatológica 
 

Não foi possível observar associação entre os achados radiológicos pela TC e 

os graus de diferenciação histológico (tabela 6).  
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Tabela 6. Análise comparativa entre os achados da TC e graus de diferenciação (n= 32) 
Características Radiológicas Graus de Diferenciação Valor p 
 1(n%) 2,3 e 4 n(%)  

Aspecto do Nódulo    
Homogêneo 01(33) 02(67) 0,410 
Heterogeneo 04(14) 25(86)  

Wash in    
Não  01(13) 07(87) 0,633 
Sim 04(17) 20(83)  

Wash out    
Não  01(20) 04(80) 0,599 
Sim 04(15) 23(85)  

Aparência de Nódulo em Nódulo    
Não  03(13) 21(87) 0,367 
Sim 02(25) 06(75)  

Invasão Vascular    
Não  05(19) 22(81) 0,401 
Sim 00(00) 05(100)  

Sangramento Intratumoral    
Não  05(19) 22(81) 0,401 
Sim 00(00) 05(100)  

Cápsula fibrosa/ pseudocapsula    
Não  03(20) 12(80) 0,437 
Sim 02(12) 15(88)  

Gordura Intratumoral    
Não  05(16) 26(84) 0,844 
Sim 00(00) 01(100)  

Realce em Coroa    
Não  05(18) 23(82) 0,488 
Sim 00(00) 04(100)  

Densidade    
Hipointenso 03(13) 20(87) 0,437 
Isointenso 02(22) 07(78)  

Calcificação    
Não  05(17) 24(83) 0,590 
Sim 00(00) 03(100)  

Análise realizada pelo teste do qui-quadrado/exato de Fischer 
 
4.4 Análise comparativa entre achados da RM e graus histopatológicos de 
diferenciação  
 

Não foi possível encontrar associação entre os achados radiológicos pela RM 

e os graus de diferenciação. Entretanto houve diferença na média do ADC entre os 

graus histológico de diferenciação. Nódulos com maior ADC se associaram a graus 

bem diferenciados. (tabela 7 e tabela 8).  
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Tabela 7. Análise comparativa entre os achados da RM e graus histopatológicos de 
diferenciação. (n= 16). 
Caraterísticas Radiológicas Graus de Diferenciação Valor p 
 1 N(%) 2,3 e 4 N(%)  

Aspecto do Nódulo    
Homogêneo 00(00) 01(100) 0,875 
Heterogêneo 02(13) 13(87)  

Wash in    
Não  01(33) 02(67) 0,350 
Sim 01(08) 12(92)  

Wash out    
Não  00(00) 03(100) 0,650 
Sim 02(15) 11(85)  

Aparência de Nódulo em Nódulo    
Não  02(15) 11(85) 0,650 
Sim 00(00) 03(100)  

Invasão Vascular    
Não  02(13) 13(87) 0,875 
Sim 00(00) 01(100)  

Sangramento Intratumoral    
Não  01(08) 11(92) 0,450 
Sim 01(25) 03(75)  

Cápsula Fibrosa/ Pseudocapsula    
Não  00(00) 04(100) 0,550 
Sim 02(17) 10(83)  

Gordura Intratumoral    
Não  01(10) 09(90) 0,625 
Sim 01(17) 05(83  

Realce em Coroa    
Não  02(13) 13(87) 0,875 
Sim 00(00) 01(100)  

Intensidade em T1    
Hipointenso 02(15) 11(85) 1,000 
Isointenso 00(00) 01(100)  
Hiperintenso 00(00) 02(100)  

Intensidade em T2    
Isointenso 00(00) 03(100) 0,650 
Hiperintenso 02(15) 11(85)  

Restrição a Difusão    
Não  00(00) 02(100) 0,758 
Sim 02(14) 12(86)  

Análise realizada pelo teste do qui-quadrado/exato de Fischer 
 
Tabela 8. Análise comparativa do valor de Coeficiente Aparente (ADC), em relação aos graus 
histopatológicos de diferenciação 
  Valor do coeficiente de difusão Aparente (ADC) 
Grau de diferenciação N Média ± desvio padrão Valor p 
Grau 1 3 1,56 ± 0,40 0,012 
Grau 2,3 e 4 11 1,14 ± 0,15  

Teste t de Student 
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5. DISCUSSÃO 
 

Com o desenvolvimento dos aparelhos de radiologia e a evolução da 

interpretação de seus achados foi possível expandir a sua utilização a ponto de 

inicialmente tornar o diagnóstico do CHC basicamente não invasivo. Além disso, com 

o maior conhecimento das alterações que ocorrem durante a hepatocarcinogênese e 

sua relação com algumas características radiológicas, tornou-se factível a análise 

histológica do tumor, e consequentemente o seu grau de diferenciação. Assim 

tornando a radiologia uma área de extrema importância não apenas para o diagnóstico, 

mas também para a avaliação prognóstica dos pacientes com CHC. 

Porém, a associação destes achados de imagem com o grau de histopatológico  

de diferenciação (GHD) ainda não está muito bem estabelecida e gera muitas dúvidas. 

Nesse contexto, nosso trabalho avaliou o aspecto do nódulo em homogêneo 

ou heterogêneo e não encontrou associação com o GHD.  

Achados radiológicos como wash in e wash out mostram o padrão típico do 

CHC. Entretanto, há muitos questionamentos sobre estes mesmos achados na 

condição de predizer os GHD. No presente estudo não foi possível encontrar 

associação entre estes achados. 

Massivo-Iavarone et. al. (64), entretanto, encontraram uma associação negativa 

entre os achados vasculares pela imagem e histologia. Tumores vistos sem wash in 

na imagem foram bem diferenciados na histologia e contrariamente tumores bem 

vascularizados/arterializados foram pouco diferenciados na histologia. Tal achado 

pode ser explicado pela falta de artérias em tumores no início do seu desenvolvimento. 

Outro estudo também relatou a discrepância entre os achados radiológicos 

típicos do CHC e os GHD. Padrões atípicos vasculares vistos na imagem se 

associaram a tumores bem diferenciados e pouco diferenciados (65). 

O trabalho de Lee et al. (65) também vão na contramão dos nossos achados, 

uma vez que os autores encontraram associação de tumores com clareamento do 

meio de contraste mais rápido com tumores mal ou moderadamente diferenciados.  

Corroborando como o nosso achado, Schelhorn et al.(66) não encontraram 

correlação entre os achados radiológicos de wash in e wash out e os GHD.  

Outro aspecto de imagem é a aparência de “nódulo em nódulo” considerado 

um processo de desdiferenciação morfológico (67). A ausência de associação 

provavelmente se deve exatamente pela transição do tumor que assume essa 
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aparência na imagem, mas que quando avaliada do ponto de vista histológico por 

exibir qualquer tipo de GHD.(68). 

Sobre a invasão vascular nosso estudo não mostrou associação com GHD. 

Apesar de ser considerada uma característica de tumores avançados por alguns 

autores (69, 70).  

Entretanto, Stevens et al. (71) também não acharam associação entre invasão 

vascular e GHD mesmo tendo estudado uma amostra significativa. 

Sangramento intratumoral também não mostrou associação como GHD e não 

encontramos trabalhos estudando tal associação. De fato, a literatura aponta a 

presença de sangramento intratumoral a tumores maiores que necrosam e sangram 

e, portanto, não mencionam qualquer associação com aspectos histopatológicos (72).  

Com relação aos achados de cápsula/ pseudocápsula, que são considerados 

achados importantes para o diagnóstico de CHC, não foi possível encontrar 

associação entre estes e GHD. Entretanto, existem estudos com resultados 

conflitantes neste tocante. No estudo de Ros et al. esses achados se associaram aos 

bem diferenciados (19) e outros não mostraram qualquer associação (65, 73, 74). 

Em relação a gordura intratumoral nosso trabalho não mostrou nenhum nódulo 

com gordura intratumoral pela TC, provavelmente pela baixa sensibilidade deste 

exame em detectar gordura (75, 76). Por outro lado, na RM foi observada menor 

presença de gordura entre os tumores moderado a pobremente diferenciados, mas tal 

diferença não foi estatisticamente significante. Siripongsakun et al. também não 

encontraram diferença entre esses achados (54). 

Da mesma forma no presente estudo não houve associação entre realce em 

coroa e GHD, apesar de realce em coroa ser considerado um achado em CHC 

avançado por alguns autores. (30). Por outro lado, Huang et al, (74) não encontraram, 

também, associação entre esses aspectos. 

Em relação a fase pré-contraste na TC, nosso trabalho não mostrou associação 

entre densidade e GHD.  

Vale ressaltar, porém, que muitos autores até questionam a fase pré-contraste 

na TC, uma vez que expõe o paciente a radiação e não acrescenta maiores 

informações sobre o tumor (77, 78). Entretanto, o trabalho de Lee et al.(65) mostrou que 

os CHC moderadamente e pobremente estiveram associados a hipodensidade. 
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Não houve associação entre calcificação e GHD neste estudo. Os principais 

relatos de calcificação são descritos nos CHC do tipo fibrolamelar (79). No presente 

estudo não tivemos nenhum CHC desse tipo histológico. 

Os graus de intensidade pela RM em T1, não se associaram com GHD no 

presente estudo. De modo semelhante, Monzawa et al (80) também não mostraram tal 

associação, enquanto Ebara et al. (81) e Kadoya et al. (17) observaram que tumores 

bem diferenciados eram hiperintensos em T1, característica esta que poderia estar 

associada a presença de gordura e cobre neste estágio tumoral. Enomoto et al. (82) 

também observaram tal associação e acrescentaram que a medida que progredia o 

grau de diferenciação aumentava a proporção de CHC hipointensos. 

Sobre a imagem ponderada em T2, assim como Yamashita et al. (83) e Ebara et 

al. (81) também não foi encontrada associação com GHD. Ebara et al. (81) sugerem que 

a intensidade do sinal tende a ser heterogênea a medida que o tumor cresce, dessa 

forma dificultando correlacionar estes achados radiológicos com os GHD. 

Em relação a restrição a difusão, não houve associação com GHD. Na verdade, 

a literatura não é unânime neste tocante, com alguns trabalhos mostrando associação 

como os de Muhi et al. (84) e Nasu et al. (85) e outros não, como os de Guo et al. (86).  

Ainda em relação a difusão, podemos citar o ADC que é um recurso utilizado 

pela sequência DWI que mede de maneira quantitativa o grau de difusão das 

moléculas de água nos tecidos. Inicialmente, foi utilizado na neurologia para o 

diagnóstico precoce de lesões isquêmicas cerebrais (87) e para tumores (88) e infecções 

encefálicas  (89) . Posteriormente com a melhora das técnicas de RM, seu estudo se 

expandiu para vários tipos de tumor extracranianos, tanto para o diagnóstico, quanto 

para o acompanhamento pós-terapia (90). Para o fígado ele tem sido utilizado para 

diferenciar entre lesões benignas e malignas e avaliar a resposta ao tratamento tanto 

sistêmico como locorregional. (91). 

O ADC é calculado por programas existentes nas áreas de trabalho dos 

aparelhos de RM. Dessa forma, inicialmente é demarcada (desenhada) uma região 

de interesse (ROI) em determinado voxel de imagem da lesão que se quer estudar, e 

com a utilização de pelo menos dois diferentes b-valores (parâmetros sensibilizadores 

da DWI) é realizado o cálculo do ADC, cujo resultado é demonstrado através de um 

mapa paramétrico (92) . Portanto, é importante a escolha adequada do local a que se 

quer analisar. 
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No CHC o ADC tem sido utilizado para aprimorar a deteccão diagnóstica(93) 

para avaliar o comportamento tumoral (94) e para monitorar a resposta a terapia 

locorregional e terapia alvo (95, 96). Importante destacar que a utilidade do DWI e do 

ADC se refere a um estudo complementar e não isolado (97, 98). 

No presente estudo, em relação aos valores de ADC e os GHD, foi possível 

encontrar associação entre valores mais elevados de ADC com tumores bem 

diferenciados. Entretanto, Nasu et al. e Chen et al. (85, 99) não demonstraram tal achado. 

Sabe-se, porém, que existe diferença no ADC de acordo com a área escolhida, 

especialmente áreas com necrose que superestimam o ADC e, consequentemente, 

interferem na predição da histologia (100). 

Já os trabalhos como o de Nishie et al. e Heo et al.  (101, 102) corroboram com os 

nossos achados por terem demonstrado associação entre ADC e GHD e terem usado 

metodologia semelhante a empregada no nosso trabalho para cálculo do ADC. 

No presente estudo podemos destacar vários pontos positivos como a 

originalidade do mesmo, uma vez que na literatura encontramos estudos comparando 

os aspectos radiológicos com características histopatológicas, mas poucos com o 

grau de diferenciação propriamente dito. Outro ponto, a grande variedade de achados 

radiológicos, inclusive alguns pouco citados na literatura como a presença de 

calcificação e sangramento intratumoral. Além disso, foram utilizados aspectos tanto 

de TC e como de RM, e a maioria dos estudos procura utilizar apenas um destes 

métodos de imagem.  

Por outo lado, nosso estudo apresenta algumas limitações. Dentre estas 

destaca-se o pequeno tamanho amostral que pode ter interferido nos resultados que 

divergiram em parte com os da literatura. Além disso, foi um estudo retrospectivo que 

apresenta os vieses de falta de informações nos prontuários revisados. Outro fator se 

deve ao fato de a maioria do material anatomopatológico ser proveniente de biópsias 

que pode ter sub ou superestimado o grau de diferenciação dos nódulos avaliados.  

Por tudo isso, são necessários maiores estudos nessa área do conhecimento. 

Para isso, deveríamos dar preferência por estudos prospectivos multicêntricos, com 

uma rigorosa padronização tanto dos métodos de imagem como na maneira de 

descrição dos achados radiológicos. Além disso, deveríamos utilizar para material 

histopatológico, apenas os adquiridos por ressecção ou explante, pois com isso 

teríamos material suficiente para explorar as várias características dos CHCs que 

como podemos ver no nosso estudo são bastante heterogêneas. 
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Enquanto, o estudo ideal não acontecer, não é possível substituir a biopsia pela 

imagem, no que diz respeito a avaliação dos diferentes graus de diferenciação 

histopatológica do CHC. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Dentre os aspectos de imagem para caracterização do CHC estudados, o único 

que apresentou associação com o grau histológico de diferenciação foi o ADC. 

Valores maiores de ADC foram na sua maioria bem diferenciados.  
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Como visto em nosso trabalho a avaliação por imagem das 

características do CHC ainda não alcançou o desempenho necessário para que 

possa ser utilizada como avaliação prognóstica e um destes motivos poderia ser 

a avaliação subjetiva na interpretação dos sinais radiológicos(103).. Para 

contornar esta possível limitação, surge a radiômica que consiste na conversão 

das imagens radiológicas em dados mensuráveis e possíveis de serem 

adquiridos com tecnologia de alta precisão, proporcionando uma avaliação 

quantitativa da imagem (104). No entanto, como toda nova tecnologia, a radiômica 

ainda tem vários obstáculos e limitações a ser implantada na prática clínica, 

como por exemplo: a falta de padronização de fatores necessários a sua 

realização, a possibilidade de fazer ajustes em excesso e superestimar alguns 

modelos preditivos, e o obstáculo da validação externa devido a dificuldade de 

compartilhamento de informações entre as instituições (103). No entanto, apesar 

destes entraves, é uma nova ferramenta quantitativa de avaliação que 

provavelmente deverá ser muito útil em futuro próximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  32 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. 

Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality 
Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 
May;71(3):209-249. doi: 10.3322/caac.21660. Epub 2021 Feb 4. 

 
2. McGlynn KA, London WT. The global epidemiology of hepatocellular carcinoma: 

present and future. Clin Liver Dis. 2011 May;15(2):223-43, vii-x. doi: 
10.1016/j.cld.2011.03.006. 

 
3. London WT, London WT, Petrick JL, McGlynn KA. Liver Cancer In: Thun M, 

Cerhan JR, Haiman CA, Schottenfeld D. editors. Cancer Epidemiology and 
Prevention. 4 th ed. New York: Oxford University Press; 2018.p.635-60. 

 
4. Carrilho FJ, Kikuchi L, Branco F, Goncalves CS, Mattos AA; Brazilian HCC Study 

Group. Clinical and epidemiological aspects of hepatocellular carcinoma in Brazil. 
Clinics (Sao Paulo). 2010;65(12):1285-90. doi: 10.1590/s1807-
59322010001200010. 

 
5. McGlynn KA, Petrick JL, London WT. Global epidemiology of hepatocellular 

carcinoma: an emphasis on demographic and regional variability. Clin Liver Dis. 
2015 May;19(2):223-38. doi: 10.1016/j.cld.2015.01.001. Epub 2015 Feb 26. 

 
6. Nishida N, Goel A. Genetic and epigenetic signatures in human hepatocellular 

carcinoma: a systematic review. Curr Genomics. 2011 Apr;12(2):130-7. doi: 
10.2174/138920211795564359. 

 
7. Trevisani F, Cantarini MC, Wands JR, Bernardi M. Recent advances in the natural 

history of hepatocellular carcinoma. Carcinogenesis. 2008 Jul;29(7):1299-305. 
doi: 10.1093/carcin/bgn113. Epub 2008 May 29.  

 
8. Thorgeirsson SS, Grisham JW. Molecular pathogenesis of human hepatocellular 

carcinoma. Nat Genet. 2002 Aug;31(4):339-46. doi: 10.1038/ng0802-339. 

 
9. International Consensus Group for Hepatocellular NeoplasiaThe International 

Consensus Group for Hepatocellular Neoplasia. Pathologic diagnosis of early 
hepatocellular carcinoma: a report of the international consensus group for 
hepatocellular neoplasia. Hepatology. 2009 Feb;49(2):658-64. doi: 
10.1002/hep.22709. Erratum in: Hepatology. 2009 Mar;49(3):1058.  

 



  33 

 

 

10. Coleman WB. Mechanisms of human hepatocarcinogenesis. Curr Mol Med. 2003 
Sep;3(6):573-88. doi: 10.2174/1566524033479546. 

 
11. Park YN, Yang CP, Fernandez GJ, Cubukcu O, Thung SN, Theise ND. 

Neoangiogenesis and sinusoidal "capillarization" in dysplastic nodules of the liver. 
Am J Surg Pathol. 1998 Jun;22(6):656-62. doi: 10.1097/00000478-199806000-
00002. 

 
12. Kojiro M, Roskams T. Early hepatocellular carcinoma and dysplastic nodules. 

Semin Liver Dis. 2005;25(2):133-42. doi: 10.1055/s-2005-871193. 

 
13. Choi JY, Lee JM, Sirlin CB. CT and MR imaging diagnosis and staging of 

hepatocellular carcinoma: part I. Development, growth, and spread: key 
pathologic and imaging aspects. Radiology. 2014 Sep;272(3):635-54. doi: 
10.1148/radiol.14132361. 

 
14. Kitao A, Zen Y, Matsui O, Gabata T, Nakanuma Y. Hepatocarcinogenesis: 

multistep changes of drainage vessels at CT during arterial portography and 
hepatic arteriography--radiologic-pathologic correlation. Radiology. 2009 
Aug;252(2):605-14. doi: 10.1148/radiol.2522081414. 

 
15. Kojiro M. Histopathology of liver cancers. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2005 

Feb;19(1):39-62. doi: 10.1016/j.bpg.2004.10.007. 

 
16. Ishizaki M, Ashida K, Higashi T, Nakatsukasa H, Kaneyoshi T, Fujiwara K, et al. 

The formation of capsule and septum in human hepatocellular carcinoma. 
Virchows Arch. 2001 Jun;438(6):574-80. doi: 10.1007/s004280000391. 

 
17. Kadoya M, Matsui O, Takashima T, Nonomura A. Hepatocellular carcinoma: 

correlation of MR imaging and histopathologic findings. Radiology. 1992 
Jun;183(3):819-25. doi: 10.1148/radiology.183.3.1316622. 

 
18. Grazioli L, Olivetti L, Fugazzola C, Benetti A, Stanga C, Dettori E, et al. The 

pseudocapsule in hepatocellular carcinoma: correlation between dynamic MR 
imaging and pathology. Eur Radiol. 1999;9(1):62-7. doi: 10.1007/s003300050629. 

 
19. Ros PR, Murphy BJ, Buck JL, Olmedilla G, Goodman Z. Encapsulated 

hepatocellular carcinoma: radiologic findings and pathologic correlation. 
Gastrointest Radiol. 1990 Summer;15(3):233-7. doi: 10.1007/BF01888783. 

 



  34 

 

 

20. Ronot M, Purcell Y, Vilgrain V. Hepatocellular Carcinoma: Current Imaging 
Modalities for Diagnosis and Prognosis. Dig Dis Sci. 2019 Apr;64(4):934-950. doi: 
10.1007/s10620-019-05547-0.  

 
21. Kutami R, Nakashima Y, Nakashima O, Shiota K, Kojiro M. Pathomorphologic 

study on the mechanism of fatty change in small hepatocellular carcinoma of 
humans. J Hepatol. 2000 Aug;33(2):282-9. doi: 10.1016/s0168-8278(00)80369-4. 

 
22. Suzuki H, Kohjima M, Tanaka M, Goya T, Itoh S, Yoshizumi T, et al. Metabolic 

Alteration in Hepatocellular Carcinoma: Mechanism of Lipid Accumulation in Well-
Differentiated Hepatocellular Carcinoma. Can J Gastroenterol Hepatol. 2021 Feb 
18;2021:8813410. doi: 10.1155/2021/8813410. 

 
23. Liu S, Zhang H, Gu C, Yin J, He Y, Xie J, et al. Associations between hepatitis B 

virus mutations and the risk of hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. J Natl 
Cancer Inst. 2009 Aug 5;101(15):1066-82. doi: 10.1093/jnci/djp180. Epub 2009 
Jul 2. 

 
24. Zhang J, Krinsky GA. Iron-containing nodules of cirrhosis. NMR Biomed. 2004 

Nov;17(7):459-64. doi: 10.1002/nbm.926.  

 
25. Gurusamy K. Trace element concentration in primary liver cancers--a systematic 

review. Biol Trace Elem Res. 2007 Sep;118(3):191-206. doi: 10.1007/s12011-
007-0008-x.  

 
26. Mikkaichi T, Suzuki T, Tanemoto M, Ito S, Abe T. The organic anion transporter 

(OATP) family. Drug Metab Pharmacokinet. 2004 Jun;19(3):171-9. doi: 
10.2133/dmpk.19.171.  

 
27. Kitao A, Matsui O, Yoneda N, Kozaka K, Shinmura R, Koda W, et al. The uptake 

transporter OATP8 expression decreases during multistep hepatocarcinogenesis: 
correlation with gadoxetic acid enhanced MR imaging. Eur Radiol. 2011 
Oct;21(10):2056-66. doi: 10.1007/s00330-011-2165-8. Epub 2011 May 29. 

 
28. Vavricka SR, Jung D, Fried M, Grützner U, Meier PJ, Kullak-Ublick GA. The 

human organic anion transporting polypeptide 8 (SLCO1B3) gene is 
transcriptionally repressed by hepatocyte nuclear factor 3beta in hepatocellular 
carcinoma. J Hepatol. 2004 Feb;40(2):212-8. doi: 10.1016/j.jhep.2003.10.008. 

 
29. Kogita S, Imai Y, Okada M, Kim T, Onishi H, Takamura M, et al. Gd-EOB-DTPA-

enhanced magnetic resonance images of hepatocellular carcinoma: correlation 



  35 

 

 

with histological grading and portal blood flow. Eur Radiol. 2010 Oct;20(10):2405-
13. doi: 10.1007/s00330-010-1812-9. Epub 2010 May 19. 

 
30. Matsui O, Kobayashi S, Sanada J, Kouda W, Ryu Y, Kozaka K, et al. 

Hepatocellular nodules in liver cirrhosis: hemodynamic evaluation (angiography-
assisted CT) with special reference to multi-step hepatocarcinogenesis. Abdom 
Imaging. 2011 Jun;36(3):264-72. doi: 10.1007/s00261-011-9685-1. 

 
31. Röcken C, Carl-McGrath S. Pathology and pathogenesis of hepatocellular 

carcinoma. Dig Dis. 2001;19(4):269-78. doi: 10.1159/000050693. 

 
32. Eggel H. Uber das primare Carcinoma der Leber. Beitr Pathos Anat 1901. p. 506-

604. 

 
33. The general rules for the clinical and pathological study of primary liver cancer. 

Liver Cancer Study Group of Japan. Jpn J Surg. 1989 Jan;19(1):98-129. doi: 
10.1007/BF02471576. 

 
34. Nalesnik MA. Aspects of Hepatocellullar Tumor Pathology. In: Carr BI, editor. 

Hepatocellular Carcinoma Diagnosis and Treatment. Current Clinical Oncology. 
3rd ed. Switzerland: Springer International Publishing; 2016.p.305-30. 
doi:10.1007/978-3-319-34214-6_20 

 
35. Gibson JB, Sobin, L. H.  Histological typing of tumours of the liver, biliary tract, 

and pancreas . Geneva: World Health Organization.; 1978. 
 

36. Kim H, Jang M, Park Y-N. Histopathological Variants of Hepatocellular 
Carcinomas: an Update According to the 5th Edition of the WHO Classification of 
Digestive System Tumors. J Liver Cancer. 2020 Feb.;20(1):17-24. doi: 
10.17998/jlc.20.1.17 

 
37. Zhou L, Rui JA, Zhou WX, Wang SB, Chen SG, Qu Q. Edmondson-Steiner grade: 

A crucial predictor of recurrence and survival in hepatocellular carcinoma without 
microvascular invasion. Pathol Res Pract. 2017 Jul;213(7):824-830. doi: 
10.1016/j.prp.2017.03.002. Epub 2017 Mar 8.  

 
38. Edmondson HA, Steiner PE. Primary carcinoma of the liver: a study of 100 cases 

among 48,900 necropsies. Cancer. 1954 May;7(3):462-503. doi: 10.1002/1097-
0142(195405)7:3<462::aid-cncr2820070308>3.0.co;2-e.  

 
39. Di Tommaso L, Roncalli M. Tissue Biomarkers in Hepatocellular Tumors: Which, 

When, and How. Front Med (Lausanne). 2017 Feb 23;4:10. doi: 
10.3389/fmed.2017.00010. 

 



  36 

 

 

40. Takahashi Y, Dungubat E, Kusano H, Ganbat D, Tomita Y, Odgerel S, et al. 
Application of Immunohistochemistry in the Pathological Diagnosis of Liver 
Tumors. Int J Mol Sci. 2021 May 28;22(11):5780. doi: 10.3390/ijms22115780.  

 
41. Di Tommaso L, Franchi G, Park YN, Fiamengo B, Destro A, Morenghi E, et al. 

Diagnostic value of HSP70, glypican 3, and glutamine synthetase in 
hepatocellular nodules in cirrhosis. Hepatology. 2007 Mar;45(3):725-34. doi: 
10.1002/hep.21531. 

 
42. Bruix J, Sherman M, Llovet JM, Beaugrand M, Lencioni R, Burroughs AK, et al.; 

EASL Panel of Experts on HCC. Clinical management of hepatocellular 
carcinoma. Conclusions of the Barcelona-2000 EASL conference. European 
Association for the Study of the Liver. J Hepatol. 2001 Sep;35(3):421-30. doi: 
10.1016/s0168-8278(01)00130-1. 

 
43. Bruix J, Sherman M; Practice Guidelines Committee, American Association for 

the Study of Liver Diseases. Management of hepatocellular carcinoma. 
Hepatology. 2005 Nov;42(5):1208-36. doi: 10.1002/hep.20933.  

 
44. Forner A, Vilana R, Ayuso C, Bianchi L, Solé M, Ayuso JR, Boix L, Sala M, Varela 

M, Llovet JM, Brú C, Bruix J. Diagnosis of hepatic nodules 20 mm or smaller in 
cirrhosis: Prospective validation of the noninvasive diagnostic criteria for 
hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2008 Jan;47(1):97-104. doi: 
10.1002/hep.21966. Erratum in: Hepatology. 2008 Feb;47(2):769. 

 
45. Sangiovanni A, Manini MA, Iavarone M, Romeo R, Forzenigo LV, Fraquelli M, et 

al.The diagnostic and economic impact of contrast imaging techniques in the 
diagnosis of small hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Gut. 2010 
May;59(5):638-44. doi: 10.1136/gut.2009.187286. 

 
46. Bruix J, Sherman M; American Association for the Study of Liver Diseases. 

Management of hepatocellular carcinoma: an update. Hepatology. 2011 
Mar;53(3):1020-2. doi: 10.1002/hep.24199. 

 
47. European Association For The Study Of The Liver; European Organisation For 

Research And Treatment Of Cancer. EASL-EORTC clinical practice guidelines: 
management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2012 Apr;56(4):908-43. doi: 
10.1016/j.jhep.2011.12.001. Erratum in: J Hepatol. 2012 Jun;56(6):1430. 

 
48. Tang A, Singal AG, Mitchell DG, Hecht EM, Fowler KJ, Kulik L, et al. Introduction 

to the Liver Imaging Reporting and Data System for Hepatocellular Carcinoma. 
Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jun;17(7):1228-1238. doi: 
10.1016/j.cgh.2018.10.014. Epub 2018 Oct 13.  

 
49. Chernyak V, Fowler KJ, Kamaya A, Kielar AZ, Elsayes KM, Bashir MR, et al. Liver 

Imaging Reporting and Data System (LI-RADS) Version 2018: Imaging of 



  37 

 

 

Hepatocellular Carcinoma in At-Risk Patients. Radiology. 2018 Dec;289(3):816-
830. doi: 10.1148/radiol.2018181494. Epub 2018 Sep 25. 

 
50. Chernyak V, Tang A, Flusberg M, Papadatos D, Bijan B, Kono Y, et al. LI-

RADS® ancillary features on CT and MRI. Abdom Radiol (NY). 2018 
Jan;43(1):82-100. doi: 10.1007/s00261-017-1220-6. 

 
51. Kanmaniraja D, Dellacerra G, Holder J, Erlichman D, Chernyak V. Liver Imaging 

Reporting and Data System (LI-RADS) v2018: Review of the CT/MRI Diagnostic 
Categories. Can Assoc Radiol J. 2021 Feb;72(1):142-149. doi: 
10.1177/0846537119888393. Epub 2020 Jan 24.  

 
52. Ng IO, Lai EC, Ng MM, Fan ST. Tumor encapsulation in hepatocellular 

carcinoma. A pathologic study of 189 cases. Cancer. 1992 Jul 1;70(1):45-9. doi: 
10.1002/1097-0142(19920701)70:1<45::aid-cncr2820700108>3.0.co;2-7.  
 

53. Wu TH, Yu MC, Chen TC, Lee CF, Chan KM, Wu TJ, et al. Encapsulation is a 
significant prognostic factor for better outcome in large hepatocellular carcinoma. 
J Surg Oncol. 2012 Jan;105(1):85-90. doi: 10.1002/jso.22060. 

 
54. Siripongsakun S, Lee JK, Raman SS, Tong MJ, Sayre J, Lu DS. MRI detection of 

intratumoral fat in hepatocellular carcinoma: potential biomarker for a more 
favorable prognosis. AJR Am J Roentgenol. 2012 Nov;199(5):1018-25. doi: 
10.2214/AJR.12.8632.  

 
55. Bruix J, Reig M, Sherman M. Evidence-Based Diagnosis, Staging, and Treatment 

of Patients With Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology. 2016 
Apr;150(4):835-53. doi: 10.1053/j.gastro.2015.12.041. Epub 2016 Jan 12. 

 
56. Nishie A, Yoshimitsu K, Asayama Y, Irie H, Tajima T, Hirakawa M, et al. 

Radiologic detectability of minute portal venous invasion in hepatocellular 
carcinoma. AJR Am J Roentgenol. 2008 Jan;190(1):81-7. doi: 
10.2214/AJR.07.2810. 

 
57. Nakanishi M, Chuma M, Hige S, Omatsu T, Yokoo H, Nakanishi K, et al. 

Relationship between diffusion-weighted magnetic resonance imaging and 
histological tumor grading of hepatocellular carcinoma. Ann Surg Oncol. 2012 
Apr;19(4):1302-9. doi: 10.1245/s10434-011-2066-8. Epub 2011 Sep 17. 

 
58. Cho ES, Choi JY. MRI features of hepatocellular carcinoma related to biologic 

behavior. Korean J Radiol. 2015 May-Jun;16(3):449-64. doi: 
10.3348/kjr.2015.16.3.449. Epub 2015 May 13.  

 
59. Drebber U, Dienes HP. Diagnose und Differenzialdiagnose des hepatozellulären 

Karzinoms [Diagnosis and differential diagnosis of hepatocellular carcinoma]. 
Pathologe. 2006 Jul;27(4):294-9. German. doi: 10.1007/s00292-006-0842-1. 

 



  38 

 

 

60. Heimbach JK, Kulik LM, Finn RS, Sirlin CB, Abecassis MM, Roberts LR, et al. 
AASLD guidelines for the treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology. 
2018 Jan;67(1):358-380. doi: 10.1002/hep.29086. 

 
61. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice 

Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2018 
Jul;69(1):182-236. doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.019. Epub 2018 Apr 5. Erratum in: 
J Hepatol. 2019 Apr;70(4):817.  

 
62. American College of Radiology. CT/MRI LI-RADS v2018. 

https://www.acr.org/Clinical-Resourses/Reporting-and-Data-Systems/LI-
RADS/CT-MRI-LI-RADS-v2018 

 
63. Kambadakone AR, Fung A, Gupta RT, Hope TA, Fowler KJ, Lyshchik A, et al. LI-

RADS technical requirements for CT, MRI, and contrast-enhanced ultrasound. 
Abdom Radiol (NY). 2018 Jan;43(1):56-74. doi: 10.1007/s00261-017-1325-y. 
Erratum in: Abdom Radiol (NY). 2018 Jan;43(1):240.  

 
64. Lavarone M, Sangiovanni A, Forzenigo LV, Massironi S, Fraquelli M, Aghemo A, 

et al. Diagnosis of hepatocellular carcinoma in cirrhosis by dynamic contrast 
imaging: the importance of tumor cell differentiation. Hepatology. 2010 
Nov;52(5):1723-30. doi: 10.1002/hep.23903.  

 
65. Lee JH, Lee JM, Kim SJ, Baek JH, Yun SH, Kim KW, et al. Enhancement patterns 

of hepatocellular carcinomas on multiphasicmultidetector row CT: comparison 
with pathological differentiation. Br J Radiol. 2012 Sep;85(1017):e573-83. doi: 
10.1259/bjr/86767895.  

 
66. Schelhorn J, Best J, Dechêne A, Göbel T, Bertram S, Lauenstein T, et al. 

Evaluation of combined Gd-EOB-DTPA and gadobutrol magnetic resonance 
imaging for the prediction of hepatocellular carcinoma grading. Acta Radiol. 2016 
Aug;57(8):932-8. doi: 10.1177/0284185115616293. Epub 2015 Nov 18. 

 
67. Kojiro M. 'Nodule-in-nodule' appearance in hepatocellular carcinoma: its 

significance as a morphologic marker of dedifferentiation. Intervirology. 
2004;47(3-5):179-83. doi: 10.1159/000078470. 

 
68. Yu JS, Chung JJ, Kim JH, Kim KW. Hypervascular focus in the nonhypervascular 

nodule ("nodule-in-nodule") on dynamic computed tomography: imaging evidence 
of aggressive progression in hepatocellular carcinoma. J Comput Assist Tomogr. 
2009 Jan-Feb;33(1):131-5. doi: 10.1097/RCT.0b013e3181670fa3. 

 
69. Kanai T, Hirohashi S, Upton MP, Noguchi M, Kishi K, Makuuchi M, et al. 

Pathology of small hepatocellular carcinoma. A proposal for a new gross 



  39 

 

 

classification. Cancer. 1987 Aug 15;60(4):810-9. doi: 10.1002/1097-
0142(19870815)60:4<810::aid-cncr2820600417>3.0.co;2-1. 
 

70. Nakashima Y, Nakashima O, Tanaka M, Okuda K, Nakashima M, Kojiro M. Portal 
vein invasion and intrahepatic micrometastasis in small hepatocellular carcinoma 
by gross type. Hepatol Res. 2003 Jun;26(2):142-147. doi: 10.1016/s1386-
6346(03)00007-x. 
 

71. Stevens WR, Johnson CD, Stephens DH, Batts KP. CT findings in hepatocellular 
carcinoma: correlation of tumor characteristics with causative factors, tumor size, 
and histologic tumor grade. Radiology. 1994 May;191(2):531-7. doi: 
10.1148/radiology.191.2.8153335. 
 

72. Lafitte M, Laurent V, Soyer P, Ayav A, Balaj C, Petit I, Hossu G. MDCT features 
of hepatocellular carcinoma (HCC) in non-cirrhotic liver. Diagn Interv Imaging. 
2016 Mar;97(3):355-60. doi: 10.1016/j.diii.2015.09.007. Epub 2015 Nov 3. 
 

73. Lim JH, Choi D, Park CK, Lee WJ, Lim HK. Encapsulated hepatocellular 
carcinoma: CT-pathologic correlations. Eur Radiol. 2006 Oct;16(10):2326-33. doi: 
10.1007/s00330-006-0203-8. Epub 2006 Mar 18 
 

74. Huang K, Dong Z, Cai H, Huang M, Peng Z, Xu L, et al. Imaging biomarkers for 
well and moderate hepatocellular carcinoma: preoperative magnetic resonance 
image and histopathological correlation. BMC Cancer. 2019 Apr 18;19(1):364. 
doi: 10.1186/s12885-019-5574-8 
 

75. Martín J, Sentís M, Zidan A, Donoso L, Puig J, Falcó J, et al. Fatty 
metamorphosis of hepatocellular carcinoma: detection with chemical shift 
gradient-echo MR imaging. Radiology. 1995 Apr;195(1):125-30. doi: 
10.1148/radiology.195.1.7892452. 
 

76. Yoshikawa J, Matsui O, Takashima T, Ida M, Takanaka T, Kawamura I, et al. 
Fatty metamorphosis in hepatocellular carcinoma: radiologic features in 10 cases. 
AJR Am J Roentgenol. 1988 Oct;151(4):717-20. doi: 10.2214/ajr.151.4.717.  
 

77. Doyle DJ, O'Malley ME, Jang HJ, Jhaveri K. Value of the unenhanced phase for 
detection of hepatocellular carcinomas 3 cm or less when performing multiphase 
computed tomography in patients with cirrhosis. J Comput Assist Tomogr. 2007 
Jan-Feb;31(1):86-92. doi: 10.1097/01.rct.0000233126.21303.f0. 
 

78. Iannaccone R, Laghi A, Catalano C, Rossi P, Mangiapane F, Murakami T, et al. 
Hepatocellular carcinoma: role of unenhanced and delayed phase multi-detector 
row helical CT in patients with cirrhosis. Radiology. 2005 Feb;234(2):460-7. doi: 
10.1148/radiol.2342031202. 

 



  40 

 

 

79. Craig JR, Peters RL, Edmondson HA, Omata M. Fibrolamellar carcinoma of the 
liver: a tumor of adolescents and young adults with distinctive clinico-pathologic 
features. Cancer. 1980 Jul 15;46(2):372-9. doi: 10.1002/1097-
0142(19800715)46:2<372::aid-cncr2820460227>3.0.co;2-s. 
 

80. Monzawa S, Omata K, Shimazu N, Yagawa A, Hosoda K, Araki T. Well-
differentiated hepatocellular carcinoma: findings of US, CT, and MR imaging. 
Abdom Imaging. 1999 Jul-Aug;24(4):392-7. doi: 10.1007/s002619900521. 
 

81. Ebara M, Fukuda H, Kojima Y, Morimoto N, Yoshikawa M, Sugiura N, et al. Small 
hepatocellular carcinoma: relationship of signal intensity to histopathologic 
findings and metal content of the tumor and surrounding hepatic parenchyma. 
Radiology. 1999 Jan;210(1):81-8. doi: 10.1148/radiology.210.1.r99ja4181. 
 

82. Enomoto S, Tamai H, Shingaki N, Mori Y, Moribata K, Shiraki T, et al. 
Assessment of hepatocellular carcinomas using conventional magnetic 
resonance imaging correlated with histological differentiation and a serum marker 
of poor prognosis. Hepatol Int. 2011 Jun;5(2):730-7. doi: 10.1007/s12072-010-
9245-8. Epub 2011 Jan 9. 
 

83. Yamashita Y, Fan ZM, Yamamoto H, Matsukawa T, Yoshimatsu S, Miyazaki T, et 
al. Spin-echo and dynamic gadolinium-enhanced FLASH MR imaging of 
hepatocellular carcinoma: correlation with histopathologic findings. J Magn Reson 
Imaging. 1994 Jan-Feb;4(1):83-90. doi: 10.1002/jmri.1880040117.  
 

84. Muhi A, Ichikawa T, Motosugi U, Sano K, Matsuda M, Kitamura T, et al. High-b-
value diffusion-weighted MR imaging of hepatocellular lesions: estimation of 
grade of malignancy of hepatocellular carcinoma. J Magn Reson Imaging. 2009 
Nov;30(5):1005-11. doi: 10.1002/jmri.21931. 
 

85. Nasu K, Kuroki Y, Tsukamoto T, Nakajima H, Mori K, Minami M. Diffusion-
weighted imaging of surgically resected hepatocellular carcinoma: imaging 
characteristics and relationship among signal intensity, apparent diffusion 
coefficient, and histopathologic grade. AJR Am J Roentgenol. 2009 
Aug;193(2):438-44. doi: 10.2214/AJR.08.1424. 
 

86. Guo W, Zhao S, Yang Y, Shao G. Histological grade of hepatocellular carcinoma 
predicted by quantitative diffusion-weighted imaging. Int J Clin Exp Med. 2015 
Mar 15;8(3):4164-9.  
 

87. Warach S, Chien D, Li W, Ronthal M, Edelman RR. Fast magnetic resonance 
diffusion-weighted imaging of acute human stroke. Neurology. 1992 
Sep;42(9):1717-23. doi: 10.1212/wnl.42.9.1717. Erratum in: Neurology 1992 
Nov;42(11):2192. 
 

88. Mabray MC, Barajas RF Jr, Cha S. Modern brain tumor imaging. Brain Tumor 
Res Treat. 2015 Apr;3(1):8-23. doi: 10.14791/btrt.2015.3.1.8. Epub 2015 Apr 29. 



  41 

 

 

 
89. Filippi CG, Ulug AM, Ryan E, Ferrando SJ, van Gorp W. Diffusion tensor imaging 

of patients with HIV and normal-appearing white matter on MR images of the 
brain. AJNR Am J Neuroradiol. 2001 Feb;22(2):277-83. 
 

90. Charles-Edwards EM, deSouza NM. Diffusion-weighted magnetic resonance 
imaging and its application to cancer. Cancer Imaging. 2006 Sep 13;6(1):135-43. 
doi: 10.1102/1470-7330.2006.0021. 
 

91. Mannelli L, Bhargava P, Osman SF, Raz E, Moshiri M, Laffi G, et al. Diffusion-
weighted imaging of the liver: a comprehensive review. Curr Probl Diagn Radiol. 
2013 May-Jun;42(3):77-83. doi: 10.1067/j.cpradiol.2012.07.001 

 
92. Kele PG, van der Jagt EJ. Diffusion weighted imaging in the liver. World J 

Gastroenterol. 2010 Apr 7;16(13):1567-76. doi: 10.3748/wjg.v16.i13.1567 
 

93. Xu PJ, Yan FH, Wang JH, Shan Y, Ji Y, Chen CZ. Contribution of diffusion-
weighted magnetic resonance imaging in the characterization of hepatocellular 
carcinomas and dysplastic nodules in cirrhotic liver. J Comput Assist Tomogr. 
2010 Jul;34(4):506-12. doi: 10.1097/RCT.0b013e3181da3671 

 
94. Suh YJ, Kim MJ, Choi JY, Park MS, Kim KW. Preoperative prediction of the 

microvascular invasion of hepatocellular carcinoma with diffusion-weighted 
imaging. Liver Transpl. 2012 Oct;18(10):1171-8. doi: 10.1002/lt.23502. 

 
95. Goshima S, Kanematsu M, Kondo H, Yokoyama R, Tsuge Y, Shiratori Y, et al. 

Evaluating local hepatocellular carcinoma recurrence post-transcatheter arterial 
chemoembolization: is diffusion-weighted MRI reliable as an indicator? J Magn 
Reson Imaging. 2008 Apr;27(4):834-9. doi: 10.1002/jmri.21316. 

 
96. Schraml C, Schwenzer NF, Martirosian P, Bitzer M, Lauer U, Claussen CD, et al. 

Diffusion-weighted MRI of advanced hepatocellular carcinoma during sorafenib 
treatment: initial results. AJR Am J Roentgenol. 2009 Oct;193(4):W301-7. doi: 
10.2214/AJR.08.2289. 
 

97. Sandrasegaran K, Akisik FM, Lin C, Tahir B, Rajan J, Aisen AM. The value of 
diffusion-weighted imaging in characterizing focal liver masses. Acad Radiol. 
2009 Oct;16(10):1208-14. doi: 10.1016/j.acra.2009.05.013. Epub 2009 Jul 15 
 

98. Kilickesmez O, Bayramoglu S, Inci E, Cimilli T. Value of apparent diffusion 
coefficient measurement for discrimination of focal benign and malignant hepatic 
masses. J Med Imaging Radiat Oncol. 2009 Feb;53(1):50-5. doi: 10.1111/j.1754-
9485.2009.02036.x. 
 



  42 

 

 

99.  Chen J, Wu M, Liu R, Li S, Gao R, Song B. Preoperative evaluation of the 
histological grade of hepatocellular carcinoma with diffusion-weighted imaging: a 
meta-analysis. PLoS One. 2015 Feb 6;10(2):e0117661. 
doi:10.1371/journal.pone.0117661. 

 
100. Sahin H, Harman M, Cinar C, Bozkaya H, Parildar M, Elmas N. Evaluation of 

treatment response of chemoembolization in hepatocellular carcinoma with 
diffusion-weighted imaging on 3.0-T MR imaging. J Vasc Interv Radiol. 2012 
Feb;23(2):241-7. doi: 10.1016/j.jvir.2011.08.030. Epub 2011 Oct 22.  

 
101. Nishie A, Tajima T, Asayama Y, Ishigami K, Kakihara D, Nakayama T, et al. 

Diagnostic performance of apparent diffusion coefficient for predicting histological 
grade of hepatocellular carcinoma. Eur J Radiol. 2011 Nov;80(2):e29-33. doi: 
10.1016/j.ejrad.2010.06.019. Epub 2010 Jul 8.  

 
102. .Heo SH, Jeong YY, Shin SS, Kim JW, Lim HS, Lee JH, et al. Apparent 

diffusion coefficient value of diffusion-weighted imaging for hepatocellular 
carcinoma: correlation with the histologic differentiation and the expression of 
vascular endothelial growth factor. Korean J Radiol. 2010 May-Jun;11(3):295-
303. doi: 10.3348/kjr.2010.11.3.295. Epub 2010 Apr 29.  

 
103. .Miranda Magalhaes Santos JM, Clemente Oliveira B, Araujo-Filho JAB, 

Assuncao-Jr AN, de M Machado FA, Carlos Tavares Rocha C, et al. State-of-the-
art in radiomics of hepatocellular carcinoma: a review of basic principles, 
applications, and limitations. Abdom Radiol (NY). 2020 Feb;45(2):342-353. doi: 
10.1007/s00261-019-02299-3. 

 
104. Gillies RJ, Kinahan PE, Hricak H. Radiomics: Images Are More than Pictures, 

They Are Data. Radiology. 2016 Feb;278(2):563-77. doi: 
10.1148/radiol.2015151169. Epub 2015 Nov 18 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  43 

 

 

Anexo 1. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ASPECTOS RADIOLÓGICOS DO CARCINOMA HEPATOCELULAR NA PREDIÇÃO
DOS GRAUS DE DIFERENCIAÇÃO DETECTADOS PELA HISTOLOGIA

LURYMI TAKASHI BORDÃo

Escola Paulista de Medicina

5
69821317.1.0000.5505

Área Temática:

DADOS DA EMENDA

Número do Parecer: 4.134.637

DADOS DO PARECER

Projeto CEP/UNIFESP: 0655/2017.
Trata-se de emenda (E3) ao projeto: exclusão do centro coparticipante e alteração de título

As informações elencadas nos campos “Apresentação do Projeto”, “Objetivo da Pesquisa” e “Avaliação dos
Riscos e  Benef íc ios”  fo ram re t i radas do arqu ivo In formações Bás icas da Pesqu isa
(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_1508591_E3.pdf ,  de  3 /06/2020) .

BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO: O carcinoma hepatocelular (CHC) é a segunda causa de morte
por câncer no mundo. A sobrevida dos pacientes com CHC é baixa e depende de vários fatores como idade,
gênero, presença de diabetes, tamanho e grau de diferenciação do tumor. Do ponto de vista histológico, o
CHC é analisado de acordo com a classificação de Edmondson e Steiner que separa os tumores segundo o
grau de diferenciação celular. A radiologia tem, por outro lado, usado de seus avanços na tentativa de
definição do grau de diferenciação histológica de acordo com os achados de imagem que podem
corresponder aos achados histológicos, e assim evitar a biopsia nos pacientes. Surge, então, a possibilidade
de se estimar o grau de diferenciação do hepatocarcinoma e seu prognóstico com uma abordagem
radiológica não invasiva. Portanto,

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162

Página 01 de  06



  44 

 

 

 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.134.637

objetiva-se estabelecer a correlação imagem-histologia do carcinoma hepatocelular e seu valor prognóstico.

Objetivo Primário: Avaliar os aspectos clínicos, epidemiológicos, laboratoriais, radiológicos e histológicos de
portadores de CHC. Comparar os graus de diferenciação do CHC determinados pela histologia com o seu
aspecto na tomografia computadorizada e ressonância magnética. Avaliar a sobrevida de acordo com os
graus de diferenciação do tumor determinados pela imagem e pela histologia.

Objetivo da Pesquisa:

-Riscos: Riscos em relação ao procedimento de biópsia hepática, que serão expostos aos pacientes,
juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido. A complicação mais comum é o sangramento,
que pode ocorrer em 1 – 4% dos pacientes. Dor transitória ocorre em cerca de 25% dos pacientes. As
demais complicações são mais raras já que a biópsia será orientada por exame de imagem (ultrassonografia
em tempo real ou tomografia). Como se trat de um estudo também prospectivo, pode-se citar o risco de
tornar público a identidade dos pacientes. Por isso, firmamos o compromisso de que a identidade de todos
os pacientes que entrarem para o estudo será mantida em segredo
-Benefícios: Determinar métodos não invasivos de avaliação prognostica do CHC.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de emenda (E3) ao projeto.
Justificativa para a emenda:
Esta emenda tem por finalidade:
1- retirar do projeto a participação do centro coparticipante ASSOCIAÇÃO DO COMBATE AO CÂNCER DE
GOIAS, pois infelizmente não foi possível a participação pela dificuldade de conseguir material para a
análise no centro proponente conforme o desenho original do estudo.
2-Devido a retirada do centro coparticipante mudamos o projeto aumentando o intervalo de avaliação dos
prontuários com início em  Janeiro 2008 e termino e Junho de 2020, para como informado na emenda
anterior aumentar o número de casos e tornar os resultados do trabalho mais significantes. Segue o projeto
com as modificações pertinentes destacadas em vermelho. (

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162

Página 02 de  06



  45 

 

 

 
 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.134.637

arquivo Projeto_v3_03jun2020)
3- Outro fator a respeito desta emenda é a mudança de título do projeto que passa a ser "-ASPECTOS
RADIOLÓGICOS DO CARCINOMA HEPATOCELULAR NA PREDIÇÃO DOS GRAUS DE
DIFERENCIAÇÃO DETECTADOS PELA HISTOLOGIA", pois achamos o titulo mais pertinente,uma vez que
o estudo radiológico prediz e não avalia o grau de diferenciação como no titulo anterior. Em relação a
metodologia, continua a mesma.

- Ainda foi informado que o projeto está seguindo bem com praticamente todos os casos que serão
utilizados já levantados, os próximos passos serão a análise destes dados  pela equipe de radiologia e
patologia e posterior análise final de dados e escrita final da tese.

-Documentos apresentados para a emenda:
1- carta justificativa da emenda  (Carta_submissao_emenda_E3_03jun2020.docx);
2-  nova versão do projeto em decorrência da emenda (Projeto_v3_03jun2020.pdf, postado em 3/6/2020)

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações
Recomendações:

Emenda aprovada
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

parecer acatado
Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162

Página 03 de  06



  46 

 

 

 
 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.134.637

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação
Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_150859
1_E3.pdf

03/06/2020
22:13:07

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_v3_03jun2020.pdf 03/06/2020
22:10:45

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Carta_submissao_emenda_E3_03jun20
20.docx

03/06/2020
22:08:45

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Folha de Rosto folha_de_rosto_03_Jun_20.pdf 03/06/2020
21:20:29

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_v3_08fev2020.pdf 21/02/2020
14:14:40

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Carta_de_Submissao_Emenda_2.docx 23/06/2019
14:13:44

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Projeto_v2_23jun19.pdf 23/06/2019
14:03:02

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Documento_detalhado_de_como_sera_
aplicado_TCLE_v2_23jun19.pdf

23/06/2019
14:00:46

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros TCLEv2_19junho19.docx 23/06/2019
13:31:23

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Projeto_v2_23jun19.doc 23/06/2019
13:30:51

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Carta_resposta_de_pendencias_Emend
a_2_23jun19.docx

23/06/2019
13:29:46

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Finalidade_academica_v2_23jun19.pdf 23/06/2019
12:34:09

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Telefone_endereco_email_dos_pesquis
adores.pdf

09/06/2019
15:26:27

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Documento_das_funcoes_dos_pesquisa
dores.pdf

09/06/2019
15:24:12

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Curriculum_Lattes_pesquisadores_resp
onsaveis.pdf

09/06/2019
15:21:40

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros declaracao_de_relatorios_semestrais_a
o_CEP.pdf

08/06/2019
15:59:37

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros declaracao_informacao_detalhada_de_p
ublicacoes_CEP.pdf

08/06/2019
15:58:43

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Declaracao_retorno_beneficios_seus_pa
rticipantes.pdf

08/06/2019
15:56:40

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Declaracao_de_comprometimento_anex
ar_resultados_plataforma_brasil.pdf

08/06/2019
15:55:21

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Declaracao_de_inicio_apos_parecer_CE
P.pdf

08/06/2019
15:35:32

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162

Página 04 de  06



  47 

 

 

 
 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.134.637

Outros Declaracao_da_orientadora.pdf 08/06/2019
15:33:07

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Carta_autorizacao_setor_de_arquivos.p
df

08/06/2019
15:30:49

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Carta_resposta_diretor_Tecnico.pdf 08/06/2019
15:28:02

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros carta_pedido_ao_diretor_tecnico.pdf 08/06/2019
15:26:10

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Declaracao_da_chefia_dos_setores_AC
CG.pdf

08/06/2019
15:09:39

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Carta_ciencia_servico_origem.pdf 08/06/2019
15:06:16

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros carta_de_encaminhamento_CEP_ACCG
.pdf

08/06/2019
15:00:13

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros Registro_projeto_no_IEP.pdf 08/06/2019
14:54:55

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Cronograma novocronograma.pdf 06/03/2019
14:04:51

LURYMI TAKASHI
BORDÃo

Aceito

Outros respostaCEP.docx 12/07/2017
12:04:32

Roberta Kazan
Tannus

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEcorrigido.docx 12/07/2017
12:03:30

Roberta Kazan
Tannus

Aceito

Outros cartaCoep.pdf 15/06/2017
09:45:24

Roberta Kazan
Tannus

Aceito

Outros cadastrocep2.pdf 11/06/2017
10:31:24

Roberta Kazan
Tannus

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

PROJETOROBERTA.doc 07/01/2017
17:35:59

Roberta Kazan
Tannus

Aceito

Orçamento planilhadecustos.docx 07/01/2017
15:23:40

Roberta Kazan
Tannus

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162

Página 05 de  06



  48 

 

 

 
 
 
 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.134.637

SAO PAULO, 04 de Julho de 2020

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador(a))

Assinado por:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162

Página 06 de  06



  49 

 

 

Anexo 2. Planilha dos Casos Estudados 
 

 



  50 

 

 

 
Bibliografia consultada 
 
ALTMAN, D.G. Pratical Statistics for Medical research. London: Chapman & Hall, 
1991, 611 p. 
 
CONOVER, W.J. Practical nonparametric statistics. New York: John Wiley & Sons, 
1999. 
 
FIELD, A. Descobrindo a Estatística usando o SPSS. Tradução, consultoria e 
supervisão de Lorí Viali. Editora Artmed, 2009. 
 
SIEGEL S.; CASTELLAN Jr NJ. Estatística Não Paramétrica para Ciências do 
Comportamento. Bookman, 2ª edição, São Paulo, 2006. 
 
LANDIS, J.; KOCH, G. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. 
Biometrics, vol 33(1), 159-174, 1977. 
 
R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2015. URL https://www.R-
project.org/ 
 
Normas para teses e dissertações [Internet]. 3ª ed. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo, Biblioteca Antônio Rubino de Azevedo, Coordenação de Cursos; 2021[ 
cited Year Month Day]. Available from: 
http://www.bilbliotecacsp.unifesp.br/Documentos-Apostila/normas-para-teses-e-
dissertações 
 
 
 

 

 

 


