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RESUMO  

 

Introdução: O prognóstico dos pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC) 

submetidos a quimioembolização transarterial (TACE) é altamente heterogêneo 

devido ás características variáveis de carga tumoral e disfunção hepática.  

Objetivo: Avaliar o valor prognóstico dos graus ALBI e PALBI em pacientes com 

CHC submetido a TACE.  

Métodos: Estudo retrospectivo analítico baseado em informações obtidas de 

prontuários de 154 pacientes com CHC que foram submetidos exclusivamente à 

TACE no período de 2009 a 2018. Os pacientes selecionados foram avaliados de 

acordo com características clínicas, laboratoriais, etiológicas e tumorais. Para 

análise estatística foram utilizados os testes de Kaplan-Meier e análise uni e 

multivariada por regressão de Cox.  

Resultados: A mediana da idade foi de 62 anos. Houve predomínio do gênero 

masculino (75%). A principal etiologia da doença hepática crônica foi infecção pelo 

HCV (53%) e a maioria dos pacientes apresentava cirrose hepática compensada. A 

sobrevida mediana foi de 25 meses e as sobrevidas cumulativas segundo os graus 

de ALBI foram 42 meses (IC 95% 30,026 ; 53,974), e 19 meses (IC 95% 13,851 ; 24,149) 

para os pacientes com grau 1, e graus 2-3 de ALBI, respectivamente (p < 0,001). Nesta 

análise os indivíduos incluídos na amostra que apresentaram o MELD > 15, a AFP > 

20 e o Grau ALBI 2 e 3 tiveram uma menor sobrevida. O grau PALBI não esteve 

associado à sobrevida dos pacientes.  

Conclusões: Os indicadores prognósticos são importantes guias para formulação 

de um plano terapêutico em pacientes com doenças graves e possibilidade de 

múltiplas intervenções. O fator ALBI, em sua objetividade na representação de 

variáveis clínicas e facilidade de aplicação na prática médica, destaca-se como uma 

ferramenta prognóstica promissora para portadores de CHC em acompanhamento 

clínico, bem como para utilização em pesquisa.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: The prognosis of patients with hepatocellular carcinoma ( HCC )  

undergoing  transarterial chemoembolization  (TACE)  is highly heterogeneous due to 

the variable characteristics of tumor burden and liver dysfunction. 

Objective:  Evaluate the prognosis value of ALBI and PALBI grades in patients with 

(HCC). 

Methods: Analytical retrospective study based on information obtained from the 

medical records of 154 patients with HCC underwent exclusively to TACE from 2009 

to 2018.The selected patients were evaluated according to clinical, laboratory, 

etiological and tumor characteristics. For statistical analyses by Cox regression were 

used.  

Results: The medium age was 62 years. There was a predominance of males 

(75%).The main etiology of chronic liver disease was HCV infection (53%) and the 

most patients had compensated liver cirrhosis. Median survival was 25 months and 

cumulative survival according to ALBI grades was 42 months (CI 95% 30,026; 

53,974), and 19 months (CI 95% 13,851; 24,149) for patients with grade 1, and 

grades 2-3 of ALBI, respectively (p < 0,001). In this analysis, individuals included in 

the sample who had MELD >15, AFP >20 and ALBI grade 2 and 3 had lower survival. 

PALBI grade was not related to patient survival analysis. 

Conclusion: Prognostics indicators are important guides for formulating a 

therapeutic plan in patients with serious diseases and the possibility of multiple 

interventions. The ALBI factor, in its objectivity in the representation of clinical 

variables and ease of application in medical practice ,stands out as a promising 

prognostic tool for patients with HCC in clinical follow-up, as well as for use in 

research. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1. Epidemiologia do Carcinoma hepatocelular 

 

O câncer de fígado é o sexto câncer mais comumente diagnosticado e a 

quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo, depois dos 

cânceres de pulmão, colorretal e estômago. É o segundo tumor mais letal, depois do 

câncer de pâncreas1. Projeções estatísticas publicadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estimam que mais de 1 milhão de pessoas morrerão em decorrência 

de câncer hepático em 20302,3. 

O carcinoma Hepatocelular (CHC) é responsável por 75 a 85% das 

neoplasias malignas hepáticas primárias4. Seus aspectos epidemiológicos diferem a 

depender de vários fatores. Com relação ao gênero e à idade, o CHC é um tumor 

que ocorre mais frequentemente em homens do que em mulheres e, principalmente, 

em pessoas de 50 a 60 anos de idade5. 

Do ponto de vista geográfico, a doença é mais comum em partes da África 

Subsaariana e Ásia do que na América do Norte, do Sul e na Europa. Além disso, 

sua incidência aumentou nas últimas 4 décadas em países de alto índice 

sociodemográfico6. O continente asiático representa 72,5% (609.596) do número de 

casos novos estimados, e a China corresponde a 46,7% (392.868) do total mundial. 

As demais localidades posicionam-se no ranking na seguinte ordem: Europa (9,8%), 

África (7,7%), América do Norte (5%), América Latina e Caribe (4,9%) e Oceania 

(0,5%)4,5,6. 

De acordo com o GLOBOCAN, a estimativa de novos casos de câncer 

hepático para o ano de 2020 no Brasil foi de 12.463, o que corresponde a 1,5% e a 

51,35% dos casos em todo o globo e na América do Sul, respectivamente. Em 

relação à mortalidade, estima-se que, dos 830.180 óbitos mundiais no referido ano, 

11.797 tenham ocorrido no Brasil5,6.  
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Figura 1. Estimativa global da incidência e mortalidade pelos principais tipos de neoplasia em 
ambos os sexos e todas as idades. Adaptado: Globocan, 2020. 

 

 

 

Figura 2. Classificação mundial do câncer de fígado de acordo com taxas de incidência, em 
2020. Estimativa global de taxas de incidência padronizada por idade (ASR) por 100.000 
pessoas, ambos os sexos e todas as idades. Adaptado: Globocan, 2020. 
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1.2. Fatores de risco 

 

Ao contrário da maioria das outras doenças malignas, o CHC se desenvolve 

quase inteiramente no contexto da cirrose hepática em cerca de 85% dos casos. 

Entre as etiologias subjacentes da cirrose hepática, as mais frequentes são as 

infecções virais (HBV, HCV), doença hepática gordurosa não alcoólica, álcool e 

aflatoxinas7. 

Na Ásia Oriental e na África Subsaariana, a infecção pelo HBV representa o 

principal fator de risco para o CHC8, já nos países ocidentais, prevalece a infecção 

pelo HCV. Aflatoxinas, substâncias cancerígenas produzidas por um tipo de fungo 

vegetal, podem desempenhar risco importante em alguns países da Ásia e da África 

e podem ter efeito sinérgico com a infecção pelo HBV9. 

 

1.3. Hepatocarcinogênese 

 

A hepatocarcinogênese ocorre em um ambiente de lesão crônica do tecido 

hepático, que vai sendo reparado por fibrose até o desenvolvimento de cirrose com 

formação de nódulos cirróticos pré-cancerosos displásicos de baixo grau; nódulos 

displásicos de alto grau; CHC em estágio inicial; CHC em estágio avançado10. Nesse 

contexto, uma cascata de eventos inflamatórios e moleculares se desenvolve até o 

surgimento do tumor em si. 

A inflamação crônica desempenha um papel fundamental no desenvolvimento 

do CHC, causando ciclos repetidos de lesão celular, morte e regeneração. Este ciclo 

promove sinalização celular aberrante e proporciona eventos de neoangiogênese, 

mutação genética e epigenética. 

Os fatores pró-inflamatórios, como a COX-2 e prostaglandina E2, estão 

associadas à formação de carcinógenos, neoangiogênese e inibição de apoptose de 

células tumorais11. A presença de TNF-α, de fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), de angiopoetinas e de quimiocinas auxilia na produção de novos vasos 

nutridores do tumor, com predominância arterial12, 13. 

As alterações epigenéticas e genéticas são complexas no desenvolvimento 

do tumor. Danos no DNA incluem mutações e aberrações cromossômicas. As 
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principais mutações são no promotor da TERT (60%), TP53 (30%), CTNNB1 ( 30%), 

AXI1 (10%), ARID1A (10%) e ARID2 (5%)14,15,16.  

 

 

Figura 3. Hepatocarcinogênese (Adaptado de Augusto Villanueva2) 

 

Os exames de imagem desempenham um papel fundamental no diagnóstico 

e prognostico de CHC. Ao contrário da maioria dos cânceres sólidos, o diagnóstico 

de CHC pode ser estabelecido com base em imagens não invasivas obtidas por 

contraste multifásico através da tomografia computadorizada (TC) ou ressonância 

magnética (RM )17.  A TC mostra sensibilidade em torno de 68% e especificidade de 

93% e RM apresenta resultados similares, com sensibilidade de 81% e 

especificidade de 85%. Tais taxas foram obtidas em comparação com o diagnóstico 

de CHC mediante exame histológico18  

O diagnóstico é firmado por imagens dinâmicas de múltiplas fases, baseado 

nos conhecimentos sobre a carcinogênese do CHC, que se torna hipervascular 

(washin) à custa de neovascularização arterial, contrastando com o parênquima 

hepático, que tem vascularização predominantemente venosa portal, seguido de 

clareamento (wash-out) do contraste na fase venosa ou de equilíbrio19,20,21.   A 

sociedade Americana recomenda a TC multifásica ou a RM para o diagnóstico e 
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avaliação de pacientes com CHC devido ao desempenho semelhante entre os 

métodos20.  

Tumores que não apresentam os achados típicos radiológicos podem ser 

abordados pela biópsia hepática afim de definir a natureza da lesão. Outra indicação 

de biópsia, bem estabelecida, é a confirmação de lesões hepáticas sugestivas de 

CHC em fígados não cirróticos ou sem evidência de hepatopatia crônica20. Em 

relação à imagem na avaliação diagnóstica esta contribui por demonstrar o tamanho, 

a invasibilidade do tumor e dessa forma auxiliar na tomada de decisão 

multidisciplinar para executar o tratamento mais assertivo possível22. 

 

1.4. Tratamento 

 

O tratamento do CHC é bastante variável e depende de aspectos tumorais, do 

paciente e de vários outros fatores. Pacientes com diagnóstico precoce do tumor tem 

mais chances a tratamentos curativos como ressecção cirúrgica, métodos ablativos 

e TxH (transplante hepático). 

 

1.4.1. Tratamentos cirúrgicos 

 

A ressecção cirúrgica é uma importante estratégia de tratamento, 

apresentando mortalidade inferior a 5% em centros especializados e sobrevida 

global em 5 anos de 55%, sobrevida essa comparável ao do TxH para tumores em 

fases iniciais23,24,25.  

As indicações da ressecção cirúrgica são bastante amplas, sendo uma boa 

opção para pacientes sem cirrose, ou com cirrose compensada child A, nódulo 

único, sem hipertensão portal relevante26,27.   

O TxH é oferecido para pacientes que preenchem os critérios de Milão. Tais 

critérios estão associados à maior sobrevida livre de doença após o TxH e incluem 

lesão única até 5 cm de diâmetro ou três lesões até 3 cm de diâmetro cada, na 

ausência de metástase e de invasão vascular tumoral. No Brasil, a portaria Nº 602, 

DE 26 DE JUNHO DE 2012 define que todo candidato a TxH, com doador cadáver 

ou intervivo, deve obedecer aos critérios de Milão28. 
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O TxH é um excelente tratamento, uma vez que trata a doença e o tumor. As 

taxas de sobrevida livre de doença variam de centro para centro. No período mais 

recente, na Europa, as taxas de sobrevida global em 1 e 5 anos são de 86% e 74%, 

respectivamente29. Nos Estados Unidos, as sobrevidas dos pacientes entre 2008 e 

2012, foram de 89,3% em um ano e 76,5% em cinco anos, sendo números 

semelhantes aos centros europeus30. No Brasil, as taxas de sobrevida no estado de 

São Paulo, de 2006 a 2013, foram de 69% e 62% para o 1º e 5º ano pós TxH, 

respectivamente31.   

Infelizmente, muitos pacientes apresentam tumor fora de critérios para TxH. 

Além disso, o número de candidatos ao TxH é maior em relação à oferta de órgãos, 

o que impede que muitos recebam essa modalidade terapêutica. Outro problema é 

que, para aqueles que preenchem critérios para TxH, e são listados, o longo tempo 

de espera em fila pode levar a aumento de tamanho do tumor e, consequentemente, 

perder a indicação do procedimento. Por esse motivo, muitos centros 

transplantadores usam técnicas locorregionais, como radiofrequência e 

quimioembolização, numa tentativa de prevenir o crescimento e a disseminação do 

tumor antes do transplante32,33.   

 

1.4.2. Tratamentos Loco Regionais (TLR) 

 

Os tratamentos loco regionais podem ser usados como estratégia curativa, 

downstaging, redução da progressão, ponte para o TxH e aumento de sobrevida em 

tumores avançados34. Os métodos de TLR são vários e incluem tratamentos 

ablativos e intra-arterial tumoral. A escolha do método dependerá do estadiamento 

da doença e do tamanho do tumor. Entre os tratamentos ablativos estão aqueles 

realizados por crioterapia, micro-ondas, radiofrequência (RF) e injeção de etanol35.  

 

1.4.2.1. Ablação por radiofrequência (RF) 

 

A RF é um método ablativo, realizado de forma percutânea, sendo 

minimamente invasivo, utilizando uma sonda guiada por imagem para dissipar calor 

local e gerar necrose tumoral. Esse método vem sendo o mais utilizado no mundo e 

com resultados curativos em um número considerável de casos, sobretudo em 

naqueles com nódulos únicos de até 3cm de diâmetro, onde as taxas de sobrevida 
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são semelhantes à ressecção cirúrgica do tumor com sobrevida de 72% e 50% em 3 

e 5 anos respectivamente36,37,38,39.   

Suas principais limitações se devem à existência de lesões próximas a vasos, 

lesões de tamanho superior a 5 cm e indisponibilidade em uma boa parte da rede 

pública de saúde no nosso meio. Outra utilização da RF, que vem sendo utilizada 

mais recentemente, é para tumores avançados em conjunto com tratamento intra-

arterial. Nessa abordagem, a quimioembolização intrarterial tumoral (TACE) atua 

diminuindo a vascularização tumoral e potencializando o efeito terapêutico da 

RF40,41.  Os dados ainda são conflitantes na literatura porém, alguns estudos vem 

demostrando ganho de sobrevida em 1 a 3 anos na associação de TACE + RFA 

quando comparado com RFA sozinha43.   

 

1.4.2.2. Quimioembolização Intrarterial tumoral (TACE) 

 

Os métodos intrarteriais tumorais vêm sendo utilizados com maior frequência 

desde 2002. Dentre estes métodos a TACE é o método de escolha para muitas 

situações do CHC. No passado foi considerada tratamento paliativo para o CHC com 

taxas de sucesso muito baixas. As técnicas utilizadas incluíam grandes áreas de 

necrose, dificuldade de seleção da artéria nutridora do tumor aumentando o risco do 

procedimento. Atualmente as técnicas foram aprimoradas com a introdução de 

cateteres de menor calibre (microcateteres) e material emboligênico de alta 

qualidade. A terapia se tornou segura e fundamental como tratamento auxiliar e 

complementar com excelentes resultados44. 

A técnica consiste na combinação de infusão intra-arterial (seletiva ou 

superseletiva) de agentes quimioterápicos com materiais embólicos. O racional é 

prover altas doses de agentes quimioembólicos ao tumor e, ao mesmo tempo, 

bloquear o suprimento sanguíneo da lesão33. Essa associação resulta em forte efeito 

citotóxico, que, combinado com a isquemia, desencadeia necrose tumoral. Os 

quimioterápicos utilizados são a doxorrubicina e derivados da platina. Quanto aos 

embolizantes, podem ser utilizados tanto partículas carregadas com quimioterápicos 

como lipiodol45.  
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Figura 4. Representação esquemática da TACE. 

O método vem sendo rotineiramente usado em centros transplantadores 

como ponte para o TxH. Nessa condição, o tratamento visa evitar a progressão do 

tumor para além dos CM (Critérios de Milão), o conhecido drop out, em pacientes em 

fila de espera36. O risco cumulativo de drop out sem tratamento em 6, 12, e 24 

meses é de 7.3%, 25.3%, e 43.6%, respectivamente38. O uso da TACE apresenta 

benefício quando o tempo de espera em lista de TxH é superior a 6 meses46. No 

entanto, na prática clínica, o tempo de espera pelo transplante é imprevisível, 

fazendo com que exista a propensão de tratar a maioria dos pacientes em lista de 

espera36.  

Outra indicação é para CHC multinodular com função hepática preservada, 

sem sintomas relacionados ao tumor e sem invasão vascular ou metástase extra-

hepática. Nesta condição, foi observado aumento na sobrevida em média de 16 

meses para 20 meses47,48,49.  

Em tumores avançados, a TACE pode ser indicada para redução do tamanho 

ou do número de nódulos e assim trazer o paciente ou para critérios de TxH ou para 

ressecção; sendo esta estratégia conhecida como downstaging50,51. As taxas de 

sucesso variam de 40% a 70%. Os critérios de seleção para o melhor candidato para 

downstaging permanecem incertos e heterogêneos nos estudos. Os estudos que 

apresentam melhores taxas de sucesso possuem critérios rígidos de inclusão, que 

consideram o tamanho dos nódulos e excluem os pacientes com trombose 

tumoral52,34. 



9 

 

 

Outro benefício do método é a sua utilização quando não há possibilidade de 

qualquer tratamento curativo. Em pacientes com CHC localmente avançado, no qual 

não apresentam invasão de veia porta ou metástase a distância, Llovet et al53 

comprovaram a eficácia da TACE no aumento da sobrevida desses pacientes, onde 

a sobrevida no grupo tratado com TACE foi de 75%, 50 % e 29% para 1, 2 e 3 anos 

respectivamente (com sobrevida de média de 25,3 meses) e 63%, 27% e 17 % para 

os não tratados, respectivamente (com sobrevida média de 17.9 meses)53. A TACE 

também demonstrou aumento da sobrevida quando comparada a tratamento 

sintomático em pacientes com invasão tumoral da veia porta e com função hepática 

preservada, sendo a sobrevida média de 7,2 meses nos pacientes submetidos a 

TACE de 2.6 meses na terapia sintomática54. 

Em relação às contraindicações, estas são bastante relativas. Para algumas 

condições o procedimento pode ser questionável, ou porque traz poucos benefícios 

na sobrevida ou porque pode aumentar o risco de descompensação hepática e 

mortalidade do paciente. Dentre estas questões podemos destacar presença de 

ascite refratária, carga tumoral extensa, trombose tumoral de veia porta, insuficiência 

renal e histórico de processo alérgico grave ao uso de contraste iodado. Dessa 

forma cada caso deve ser individualizado ponderando o melhor risco benefício55,56,57.  

Dentre os efeitos colaterais destacam-se a síndrome pós-quimioembolização 

(náusea, dor febre, vômitos), sangramentos, infecções e descompensação da 

cirrose. O aparecimento da síndrome pós embolização é comum podendo da variar 

de 50 a 90% dos casos, de acordo com a técnica aplicada58. Embora a maioria dos 

pacientes que apresente essa síndrome são tratados com sucesso através de 

medicações sintomáticos, isto representa uma complicação e pode em alguns casos 

prolongar a internação hospitalar e aumentar a morbidade do procedimento. A taxa 

de mortalidade geral é de 0,6%, sendo que a maior parte dos eventos adversos está 

relacionada a falência hepática, seguido por complicações infecciosas, sangramento 

gastrointestinal e ruptura de tumor intraperitoneal. Ao longo dos anos, a TACE 

tornou-se mais segura, com menor incidência e fácil controle dos efeitos adversos59. 

Levando em consideração todas as possíveis indicações da TACE, os 

melhores resultados parecem se associar à seleção do candidato ao tratamento. 

Mas qual seria este candidato ideal? De fato, há vários sistemas prognósticos em 

relação ao CHC, tentando guiar a melhor estratégia para os portadores de CHC. 
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1.5. Avaliação prognóstica do tumor 

 

Ao longo de décadas, vários sistemas de avaliação prognóstica e de manejo 

do CHC vêm sendo publicados na literatura. Dentre os principais sistemas 

existentes, podemos ressaltar o TNM (Tumor-node-metastasis), Okuda, CLIP (The 

Cancer of the liver Italian Program, BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer 

Classification), CUPI (Chinese University Prognostic Index).  

Alguns modelos avaliam somente o tumor, outros incluem elementos da 

função hepática e, mais recentemente, tem aqueles que acrescentam o tipo de 

manejo a ser seguido. Entretanto, a população utilizada para validação dos vários 

sistemas prognósticos existentes é bastante variável, o que torna a aplicabilidade 

dessas ferramentas bastante questionável e, portanto, a busca incessante por um 

modelo mais assertivo continua. 

 

1.5.1. TNM (Tumor-Nódulo-Metástase) 

 

O TNM abrange aspectos da distribuição do câncer em termos de tumor 

primário, linfonodos regionais e metástase a distância, foi inicialmente desenvolvido 

em 1958 pela União Internacional Contra o Câncer- UICC.  O estadiamento TNM  é 

formado por três elementos-chave que juntos resumem a extensão do câncer no 

momento do diagnóstico. Os elementos são: T: tamanho do tumor e/ou extensão da 

invasão; N: presença ou ausência de metástase para linfonodos 

regionais/comprometimento de linfonodos; M: presença ou ausência de metástases 

a distância. Estes parâmetros, TNM, recebem graduações, de T0 a T4, de N0 a N3, 

e de M0 a M160. 

Essa classificação consegue descrever as características da neoplasia e 

funciona muito bem para alguns tumores sólidos, guiando a terapia. Porém, no CHC, 

a cirrose e alteração da função hepática podem impedir a avaliação mais assertiva 

com esse modelo53.  
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1.5.2. OKUDA  

 

A classificação de Okuda, proposta na década de 80, foi um dos primeiros 

sistemas a avaliar o prognóstico de portadores de CHC a partir das características 

do tumor e da função hepática. 

Os quatro parâmetros utilizados são relativamente simples onde cada variável 

recebe 1 ponto:  bilirrubina ≥ 3mg/dl, albumina < 3 mg/dl , presença de ascite e 

tamanho do tumor > 50% do fígado. Tais variáveis recebem uma pontuação e a 

somatória classifica os pacientes em três estágios: I ( 0 pontos): não avançado, II ( 1 

ou 2 pontos) moderadamente avançado, III (3 ou 4 pontos): muito avançado61,62. 

Podemos destacar alguns pontos negativos desta classificação, que sabidamente 

influenciam no prognóstico, como ausência do número de tumores e de informação 

da presença ou não de invasão vascular tumoral62.  

 

1.5.3. CLIP (Cancer of the Liver Italian Program score) 

 

A classificação italiana surgiu na década de 90 e combina critérios relativos à 

função hepática através do CPT, com características tumorais, presença ou não de 

trombose de veia porta e níveis de alfafetoproteína. Através dessas variáveis o 

paciente pode ser classificado em 6 categorias, com sobrevida que varia de 01 a 42 

meses. Essa classificação já foi validada em várias coortes de pacientes63. Nessa 

classificação o escore tem maior influência dos parâmetros hepáticos (severidade de 

doença, AFP e trombose de porta) e menor peso para as variáveis tumorais. 
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1.5.4. BCLC 

 

O BCLC é definido por variáveis relacionadas ao tumor (tamanho, número, 

invasão vascular), função hepática (CTP) e status performance (ECOG). De acordo 

com essas variáveis, os pacientes são classificados em 5 estágios (BCLC 0: muito 

precoce, BCLC A: precoce, BCLC B: intermediário, BCLC C: avançado e BCLC D: 

terminal) e o tratamento é escolhido de acordo com esses estágios. É um dos 

primeiros sistemas a compor critérios de gravidade com tratamento. 

Esse sistema de classificação é usado em todo o mundo, porém, na prática 

clínica diária, muitas variáveis impactam na tomada de decisão, desde a 

disponibilidade a terapias propostas até a divergência de condutas entre a gama de 

especialista envolvida no tratamento dessa patologia. Um estudo em um centro de 

referência para tratamento de CHC no Brasil revelou taxa de adesão de apenas 52% 

aos critérios de BCLC64.  

 

1.6. Reserva Funcional Hepática 

 

O manejo e o prognóstico do CHC dependem não apenas das variáveis 

relacionadas ao tumor, mas também da reserva funcional hepática. A avaliação da 

disfunção hepática é parte integrante do manejo do CHC. Atualmente os scores mais 

utilizados para essa avaliação são o Child-Pugh-Turcotte (CPT), Model For End-

Stage Liver Disease Score (MELD), e recentemente os Grau de albumina bilirrubina  

(ALBI) e Grau de Plaqueta albumina bilirrubina  (PALBI) . 

 

1.6.1. Child-Pugh-Turcotte (CPT) 

 

O sistema de classificação CTP foi inicialmente projetado para avaliar o 

prognóstico após a cirurgia intraabdominais em pacientes cirróticos e tem sido 

amplamente utilizado por décadas na avaliação da gravidade da disfunção hepática. 

Alguns sistemas de estadiamento CHC, incluindo o BCLC, adotam a classificação 

CTP como um indicador da gravidade da doença hepática. A classificação de CPT é 

amplamente usada na prática clínica, como ferramenta de avaliação prognóstica de 
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cirróticos, e inclui cinco parâmetros clínicos e laboratoriais a saber: ascite, 

encefalopatia, RNI, albumina e bilirrubina65,66.   

Amplamente empregada, a CPT tem pontos de fragilidades como a 

subjetividade na avaliação dos graus de ascite e encefalopatia, que podem mudar de 

observador para observador, o que dificulta a homogeneidade da classificação 

principalmente para estudos comparativos. 

 

1.6.2. Model For End-Stage Liver Disease Score (MELD) 

 

O escore MELD é bem estabelecido como preditor de mortalidade em 

pacientes com doença hepática avançada e nos últimos anos tem sido utilizado para 

alocação e prioridade para pacientes em lista de TxH, sendo adotado no Brasil 

desde o ano de 2006 seu cálculo inclui creatinina, bilirrubina e INR67,68.  

Apesar de a sua aplicabilidade não ter sido desenvolvida para avaliação do 

CHC muitos centros a utilizam neste cenário, onde portadores de CHC com MELD > 

ou igual a 10 entram em critério de irressecabilidade69.  

Naqueles pacientes com CHC elegíveis a TxH, os quais historicamente 

apresentam MELD mais baixos, a correção do MELD se faz importante a fim de 

evitar a mortalidade dessa população. Na legislação Brasileira, os pacientes com 

CHC que preenchem critérios de Milão obtêm um MELD inicial de 20 pontos, que 

pode progredir para 24 e 29 pontos a cada três meses se o transplante de fígado 

não for realizado após seis meses70.  

A necessidade de atribuir uma pontuação adicional ao MELD para aqueles 

pacientes com CHC demonstra a urgente necessidade de desenvolvimento de 

métodos avaliadores nessa população específica. Uma grande parcela dos 

pacientes com CHC tem função hepática preservada ou levemente alterada e 

possuem necessidades específicas, sendo um ponto de constante interesse uma 

melhor estratificação para essa população. 

 

1.6.3. Grau de albumina bilirrubina (ALBI) 

 

O grau ALBI foi desenvolvido em 2015 por Jonhson et al. Através de uma 

colaboração internacional que iniciou com uma coorte de 1313 pacientes japoneses 

portadores de CHC, sendo em seguida testada em base de dados com pacientes 
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5.097 dos EUA, Europa, China e Japão. O grau ALBI foi proposto como um método 

simples e objetivo para avaliação da função hepática no CHC, calculado com base 

na albumina e nos níveis de bilirrubina séricos pré tratamento. 

A avaliação foi realizada especificamente na população com CHC em 

diferentes estágios de acometimento. Utilizando-se de análise estatística, foi 

possível elencar as variáveis, que figuraram como preditores de sobrevida capaz de 

estratificar os pacientes em 3 categorias de risco conforme o resultado da 

pontuação, onde quanto maior o valor obtido menor a taxa de sobrevida. Pacientes 

com pontuação abaixo de - 2.6 são classificados como grau 1; quando apresentam 

pontuação entre -2.6 e 1.39 são classificados como grau 2 e aqueles com pontuação 

acima de 1.39 representam o grau 3. 

 Desde sua criação, o grau ALBI foi validado por diversos pesquisadores e em 

2017 Pinato et al. aplicaram o ALBI em uma coorte internacional de 2.426 pacientes 

com CHC da Europa, Estados Unidos e Ásia, afirmando a reprodutibilidade nessas 

regiões71,72. Em estudos subsequentes O grau ALBI mostrou uma correlação com a 

sobrevida e tolerabilidade de tratamentos do CHC loco-regionais, sistêmicos e 

cirúrgicos. Apresentou ainda bom preditor de evolução para descompensação 

hepática e mortalidade pós hepatectomia em portadores de CHC73,74. 

O fato do grau ALBI ter sido desenvolvido com base em uma população 

heterogênea, com diferentes estágios de evolução do CHC, confere maior 

credibilidade a ferramenta. Existe um grande questionamento sobre a aplicabilidade 

dos modelos atualmente utilizados para verificar função hepática nos pacientes com 

CHC, no CTP por exemplo temos variáveis subjetivas como encefalopatia e ascite 

que dificultam a uniformização da classificação. 

O grau ALBI ancora-se na ausência de fatores subjetivos além de usar testes 

de custo baixo e de fácil acesso na prática clínica. O desenvolvimento de 

ferramentas para auxiliar na tomada de decisão são cruciais e o grau ALBI pode 

desempenhar um importante papel na seleção dos pacientes. 
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1.6.4. Grau PALBI 

 

Ainda em 2015 Roayaie S. et al desenvolveram uma extensão do ALBI é o 

grau PALBI, que inclui no cálculo a contagem das plaquetas para avaliar hipertensão 

porta. Com base no PALBI, os pacientes são classificados em 3 graus. No grau 1 

(escore < 2,53), grau 2 (escore entre -2,53 <e <2,09) e no grau 3 (escore> -2,09). 

Estudos vêm demonstrando a capacidade do PALBI em predizer mortalidade de 

pacientes com CHC em diferentes estágios e modalidades75. 

Esse marcador tem se mostrado um preditor da sobrevida global entre 

pacientes com CHC submetidos a vários tratamentos, como ressecção, ablação ou 

radioterapia76. Ambos os escores, ALBI e PALBI, são propostos como medidas 

objetivas de reserva de função hepática que podem estratificar adequadamente a 

sobrevida do paciente. Ambos os modelos são clinicamente viáveis, especialmente 

em pacientes com disfunção hepática mínima que se submetem a terapias 

agressivas. É extremamente importante avaliar a incorporação desses modelos 

objetivos nos sistemas de estadiamento de CHC atuais para aumentar ainda mais 

sua capacidade de prognóstico e auxílio nas tomadas de decisões clínicas77.
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OBJETIVO 

 

Objetivo geral:  

 

Avaliar o valor prognóstico dos graus ALBI e PALBI, em pacientes com 

carcinoma hepatocelular submetidos a TACE. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram estudados portadores de CHC acompanhados no ambulatório de 

nódulos hepáticos, do setor de transplante hepático da disciplina de 

Gastroenterologia Cirúrgica da Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), no período entre 01 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 

2018. A aprovação da presente pesquisa foi realizada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o número do 

parecer 2.755.441, em 04 de Julho de 2018. CAAE: 92341118.5.0000.5505  

(Anexo I). 

Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos com diagnóstico de CHC, 

confirmado por exame de imagem trifásico (tomografia computadorizada ou 

ressonância nuclear magnética) ou por biópsia do nódulo e que foram submetidos 

exclusivamente a TACE como terapia. E excluídos aqueles que tiveram outras 

terapias associadas como radiofrequência, ressecção hepática, transplante hepático 

e sem dados suficientes para análise do estudo. 

  

3.1. Desenho do estudo 

 

Estudo retrospectivo analítico baseado em informações obtidas de prontuários 

dos pacientes. 

Os pacientes selecionados foram avaliados de acordo com características 

clínicas, laboratoriais, etiológicas e tumorais para determinação dos fatores 

preditivos de sobrevida. 
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Figura 5. – Fluxograma do desenho do estudo. TACE: quimioembolização 
transarterial; IPE: injeção percutânea de etanol; RH: ressecção hepática; RF: 
radiofrenquencia  

 

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. Características epidemiológicas e clínicas 

 

As seguintes variáveis foram avaliadas no momento do diagnóstico: idade, 

gênero (masculino e feminino), etiologia da doença hepática (HCV, álcool, HBV), 

presença de hipertensão portal, classificação de CPT e escore MELD.  

A analise sorológica para detecção de HBsAg, antiHBc, HBeAg, antiHBe e 

antiHCV, foi determinada por exame imunoensaio quimioluminescente por 

micropartículas (CMIA).  

A análise virológica (HBVDNA e HCV RNA) foi determinada por RT-PCR 

(Cobas Taqman HBV/HCV, Roche Diagnostics).  

Para a etiologia alcoólica foram considerados aqueles que apresentavam tal 

etiologia no registro do paciente. 

A presença de cirrose hepática foi confirmada mediante análise histológica 

e/ou parâmetros clínico-laboratoriais como ascite, encefalopatia hepática, 

hipertensão portal e sinais ultrassonográficos sugestivos de cirrose hepática. Os 
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pacientes com cirrose hepática foram avaliados de acordo com a classificação de 

CTP e escore MELD. 

Dentre as características epidemiológicas e clinicas, foram utilizadas na 

analise preditiva de sobrevida as seguintes variáveis: Gênero, idade, tamanho e 

número  do nódulo, presença de metástase a distância e hipertensão portal.  

 

2.2.2. Análise Laboratorial 

 

No momento do diagnóstico foram obtidas dosagens séricas dos seguintes 

testes: Bilirrubina, INR, albumina, plaquetas, creatinina e alfa fetoproteína (AFP). 

Todos os testes laboratoriais foram realizados no Laboratório Central do Hospital 

São Paulo – UNIFESP – EPM.  

 

2.2.3. Avaliação do CHC 

 

O diagnóstico do CHC foi baseado em exames de imagem dinâmico e 

trifásico por TC ou RM de abdômen superior, quando mostrou achados típicos do 

tumor, como lesão hipervascular com realce na fase arterial (wash-in) e, sem ou 

pouco realce, em relação ao parênquima adjacente, nas fases portal e/ou de 

equilíbrio (washout). O tumor foi avaliado de acordo com tamanho, número, invasão 

macro vascular e metástase à distância. Esta última foi avaliada com tomografia de 

tórax/abdome e cintilografia óssea. 

 

2.2.3.1. Cálculo de ALBI E PALBI 

 

O escore ALBI foi calculado segundo a fórmula abaixo, usando calculadora 

eletrônica disponível em: https://www.mdcalc.com/albi-albumin-bilirubin-grade-

hepatocellular-carcinoma-CHC  

ALBI = (log10 bilirubina × 0.66) + (albumina × -0.085),  billirubina representada 

em μmol/L e albumina em g/L. 
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Categorizadas em 3 graus: 

 

Graus  Valor Avaliação para risco de mortalidade 

Grau ALBI 1 ≤ - 2,6 Menor risco 

Grau ALBI 2 - 2,6 e ≤ 1,39 Risco intermediário 

Grau ALBI 3 > 1,39 Maior risco 

 

 

A pontuação PALBI foi calculada com a seguinte equação:  

PALBI= 2,02 x log10 bilirrubina - 0,37 x (log10 bilirrubina)- 0,04 x albumina - 

3,48 x log10 plaquetas + 1,01 x(log10 plaquetas) 2. 

 

Graus  Valor  Avaliação para risco de mortalidade 

Grau PALBI 1 < - 2,53 Menor risco 

Grau PALBI 2 - 2,53  e  - 2,09 Risco intermediário 

Grau PALBI 3 > - 2,09 Maior risco 

 

 

2.3. Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± DP, mediana e frequência 

relativa (%). 

Para análise do comportamento das variáveis numéricas, consideraram-se as 

estatísticas descritivas, gráficos de histograma e boxplot e o teste específico para o 

pressuposto teórico de normalidade Kolmogorov-Smirnov. 

Sobrevida foi definida como o intervalo entre a data do diagnóstico do CHC e 

a data do óbito relacionado com a doença hepática e/ou data do último seguimento. 

Modelo dos riscos proporcionais de Cox foi utilizado para análise de fatores 

preditores de óbito. As variáveis significantes na análise univariada foram candidatas 

ao modelo multivariado, que foi realizado pelo método stepwise with backward 

elimination – likelihood ratio, até se chegar às variáveis finalistas.  

Os resultados foram apresentados em hazard ratio e seu intervalo de 

confiança de 95%. Os fatores preditores dos modelos finais foram usados para a 
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construção do nomograma prognóstico de 1 e 2 anos de sobrevida, através do 

software R.  

Curva de sobrevida global foi construída pelo método de Kaplan-Meier e as 

comparações entre grupos foram feita pelo teste Log Rank. 

O nível de significância dos testes de hipótese foi de 5%, isto é, diferenças 

foram consideradas significativas quando o nível descritivo do teste (valor de p) foi 

menor que 0,05. 
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3. RESULTADOS 

 

A amostra do estudo foi composta por 154 pacientes com CHC que foram 

submetidos exclusivamente à TACE no período estudado. A mediana da idade foi de 

62 anos. Houve predomínio do gênero masculino (75%). A principal etiologia da 

doença hepática crônica foi infecção pelo HCV (53%) e a maioria dos pacientes 

apresentava cirrose hepática compensada classificados CPT A( Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características clínicas e epidemiológicas dos pacientes portadores de CHC  
 

Variável  

Média da Idade em anos 62 

Gênero, n (%)  

Masculino 116/154 (75,3) 

Feminino 38/154 (24,7) 

Etiologia, n (%)  

Hepatite C 83/154 (53,8) 

Álcool 22/154 (14,2) 

Hepatite B 12/154 (7,7) 

Hepatite C + Álcool 13/154 (8,4) 

Outras etiologias 24/154 (15,6) 

CTP, n (%)  

A  90/126 (71,4) 

B  33/126 (26,1) 

C  3/126 (2,3) 

 

 

4.1. Características laboratoriais 

 

A media, mediana, DP e variação de plaquetas (103/L), albumina (g/dL), 

relação normatizada internacional (RNI), bilirrubina total (BRT=mg/L), Creatinina 

(mg/dL) e alfafetoproteína (AFP=UI/mL) estão representadas na Tabela 2.  Alguns 

testes como MELD, ALBI e PALBI foram analisados de forma categorizada  

(Tabela 3). 
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Tabela 2. Dados laboratoriais dos pacientes do estudo  

 

Variável N Média Mediana DP Mínimo Máximo  

Creatinina (mg/dl) 141 1 0,85 0,93 0,41 10,44  

Plaquetas (103/ L) 112 96 77 68 19 445  

Albumina (g/dL) 134 3,68 3,6 0,62 1,8 5,2  

RNI 133 1,3 1,2 0,22 0,95 2,51  

BRT (mg/dL) 141 1,54 1,2 1,22 0,2 9,0  

AFP (ng/dl) 145 2366 23 8591 0,41 60500  

DP, desvio-padrão; RNI, relação normatizada internacional; BRT, bilirrubina total; AFP, 
alfafetoproteína; BRT : bilirrubinas Totais 
 

 

 
 
Tabela 3. Dados relativos à AFP, MELD, ALBI e PALBI categorizados  
 

Variável  

AFP, n (%)  

≤ 20 (ng/dl) 70/145 (48,3) 

>20 (ng/dl) 75/145 (51,7) 

MELD, pontos, n (%)  

≤ 15 122/132 (92,4) 

> 15 10/132 (7,6) 

ALBI, n (%)  

Grau 1  39/131 (29,8) 

Graus 2-3  92/131 (70,2) 

PALBI, n (%)  

Grau 1  44/130 (33,8) 

Graus 2-3 86/130 (66,2) 

AFP, alfafetoproteína;. 

 

4.2. Características do tumor 

 

Quanto ao número de nódulos 84 (56%) dos pacientes apresentava nódulo 

único e 50% dentro de critérios de Milão. Em relação ao tamanho do tumor, 67% dos 

casos apresentavam diâmetro menor que 5cm. Metástase à distância e invasão 

macrovascular tumoral foram encontradas, respectivamente, em 1,6% e 5,8% dos 

pacientes (Tabela 4). 
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Tabela 4. Características do CHC (n=154) 

 

Tamanho do nódulo, n (%)  

≤ 5 cm  104/154 (67,5) 

> 5 cm 50/154(32,5) 

Critérios de Milão, n (%)  

Dentro 77/147(52,3) 

Fora 70/147 (47,7) 

Metástase à distância, n (%)   

Sim 2/121 (1,6) 

Não 119/121 (98,4) 

Número de nódulos, n (%)  

1 nódulo 85/151 (56,2) 

2 nódulos 28/151 (18,5) 

3 nódulos 22/151 (14,5) 

>3 nódulos 16/151 (10,3) 

Invasão vascular tumoral, n (%)  

Sim 9/154 (5,8) 

Não 145/154 (94,2) 

DP, desvio padrão ; CHC, carcinoma hepatocelular. 

 

 

4.3. Análise dos fatores preditivos de sobrevida 

 

A mediana do tempo de sobrevida global cumulativa, entre os 154 pacientes 

incluídos no estudo foi de 25 meses (IC 95%, 19,03 – 30,96), representada no 

gráfico (Figura 6)  
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Figura 6. Sobrevida global dos pacientes portadores de CHC (n=154). Método de 
Kaplan-Meier. 

 

 

A análise univariada para determinação dos fatores preditivos de sobrevida 

demonstrou que resultado significante nas seguintes variáveis: fora de critérios de 

Milão, metástase a distância, alfa feto proteína > 20 UI/mL, CPT B e C, ALBI grau 2-3, 

PALBI grau 2-3 que podem ser vistas na Tabela 5. 
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Tabela 5. Análise univariada por regressão de Cox de fatores preditores de óbito 

 

Variável N HR (IC 95%) Valor P 

Sexo masculino 152 0,920 (0,555; 1,524) 0,746 

Idade 152 0,981 (0,959; 1,004) 0,113 

MELD 130 1,077 (1,019; 1,139) 0,009 

MELD > 15 * 130 2,025 (0,969 ; 4,234) 0,061 

Critério de Milão (ausente) † 145 1,592 (1,037 ; 2,443) 0,033 

Metástase a distância 120 8,441 (1,104; 64,531) 0,040 

Invasão vascular tumoral 152 2,058 (0,831; 5,100) 0,119 

Alfa-fetoproteína > 20 ng/dl ‡ 143 2,221 (1,42; 3,473) < 0,001 

Child-Pugh B-C § 124 1,913 (1,148; 3,189) 0,013 

Escore PALBI 128 2,553 (1,554 ; 4,195) < 0,001 

PALBI – graus 2-3 ¶ 128 2,305 (1,360 ; 3,909) 0,002 

Escore ALBI 129 1,97 (1,408; 2,757) < 0,001 

ALBI – graus 2-3 # 129 3,361 (1,883 ; 5,997) < 0,001 

* Em relação a MELD ≤ 15; † Em relação ao estado dentro dos critérios de Milão; ‡ Em relação 
a ≤ 20; § Em relação a Child-Pugh A; ¶ Em relação ao Grau 1; # Em relação ao Grau 1. 
ALBI, albumina / bilirrubina; PALBI, plaqueta / albumina / bilirrubina; MELD, model for end stage 
liver disease; HR, hazard ratio; IC, intervalo de confiança. 

 

 

Para o modelo multivariado, foram eleitas as seguintes variáveis significantes 

na univariada: ALBI, PALBI, alfa-fetoproteína, MELD, Critério de Milão, CPT, 

metástase à distância. O resultado desta analise pode ser visto na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6. Análise multivariada por regressão de Cox de fatores preditores de óbito 

 

Variável HR (IC 95%) Valor P 

ALBI graus 2-3* 4,156 (1,980 ; 8,721) < 0,001 

Alfa-fetoproteína ≥ 20† 2,973 (1,619 ; 5,460) < 0,001 

MELD >15 ‡ 4,419 (1,636 ; 11,940) 0,003 

*Em relação ao Grau 1 (≤ -2,60); † Em relação a ≤ 20; ‡ Em relação a MELD ≤ 15. HR, 
hazard ratio; IC, intervalo de confiança; ALBI, albumina / bilirrubina; MELD, model for 
end stage liver disease. 

 

Utilizando o método de Kaplan-Meier os fatores preditores de sobrevida, Grau 

ALBI 2-3, AFP > 20 ng/dl e Meld >15 foram representadas pelas curvas das Figuras 

7, 8 e 9, respectivamente.  
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Figura 7. Curva de Kaplan-Meier para as categorias agrupadas do ALBI 
Sobrevida cumulativa entre os pacientes com HCC incluídos no estudo, segundo 
os graus de ALBI, pelo método de Kaplan-Meier. Sobrevida mediana 42 meses (IC 
95% 30,026; 53,974), e 19 meses (IC 95% 13,851; 24,149) para os pacientes com 
grau 1, e graus 2-3 de ALBI, respectivamente (p < 0,001). 

 

 

Figura 8. Curva de Kaplan-Meier para as categorias agrupadas do alfa-fetoproteína 

Sobrevida cumulativa entre os pacientes com HCC incluídos no estudo, segundo a 
alfa-fetoproteína, pelo método de Kaplan-Meier. Sobrevida mediana 31 meses (IC 
95% 28,393 ; 33,607) e 16 meses (IC 95% 13,454 ; 18,546) para os pacientes com alfa-
fetoproteína ≤ 20 e > 20, respectivamente (p < 0,001). 
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Figura 9. Curva de Kaplan-Meier para as categorias agrupadas do MELD  
Sobrevida cumulativa entre os pacientes com CHC incluídos no estudo, segundo 
MELD, pelo método de Kaplan-Meier. Sobrevida mediana 25 meses (IC 95% 20,541 ; 
29,459) e 12 meses (IC 95% 9,078 ; 14,922) para os pacientes com MELD ≤ 15 e > 15, 
respectivamente (p = 0,051). 
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5. DISCUSSÃO  

 

O manejo do portador de CHC é um processo desafiador. A avaliação para 

melhor abordagem passa por estágios referentes às características do tumor, 

condições clínicas, comorbidades e função hepática. Dentre as estratégias de 

tratamento do tumor, TACE é uma das terapias mais utilizadas no mundo, com 

amplas indicações, tais como pacientes em lista para TxH e fora de tratamento 

curativo78. Por outro lado, a modalidade não é considerada curativa, pode não ser 

indicada para qualquer paciente e pode ocasionar efeitos colaterais importantes, 

colocando em risco a vida da pessoa submetida ao tratamento. Neste contexto, 

identificar possíveis características que possam indicar fatores de melhor sobrevida 

nesta população torna-se importante no manejo de portadores de CHC com TACE.  

No presente estudo, observou-se que a sobrevida dos portadores de CHC, 

submetidos à TACE, foi menor quando apresentavam AFP≥ 20 ng/dl, MELD> 15 e 

ALBI 2-3. A avaliação de AFP vem sendo amplamente considerada no prognóstico 

de pacientes com CHC, especialmente, em candidatos a TxH79. Corroborando com 

nossas análises, em 2012, uma coorte chinesa com 441 pacientes submetidos à 

TACE, demonstrou que pacientes com CHC e AFP > 20ng/dl apresentaram menor 

sobrevida comparada àqueles com valores de AFP < 20ng/dl80.  

Outro estudo prospectivo com 8510 pacientes submetidos à TACE apontou a 

AFP como marcador prognóstico nessa população81. Além disso, uma análise 

multicêntrica, que avaliou 4.621 pacientes de 11 países da Ásia e Europa, 

evidenciou a AFP como marcador de sobrevida nos pacientes quimioembolizados e 

sugere um novo escore prognostico incluindo a AFP82.  

Em trabalho com 1.158 portadores de CHC de 7 centros Italianos, foi 

demonstrado que pacientes com AFP < 20ng/dl apresentavam maior sobrevida nas 

populações sumetidas a tratamentos paliativos, locoregionais, transplatados, porém 

sem diferença na sobrevida dos pacientes submetidos à ressecção hepática83. Em 

2020, um grupo australiano publicou um estudo com 292 avaliando o valor 

prognostico do valor de AFP em pacientes que realizaram TACE consecutivas, 

demostrando associação de pior prognóstico com valores de AFP > 200ng/dl84.  

Uma variável de recorrente discussão em relação ao AFP no cenário 

prognóstico desta população inclui os valores de corte. Estes números de referência 
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são bastante heterogêneos na literatura e com sensibilidade variável, sendo alguns 

semelhantes aos valores verificados em nosso estudo. Os valores que aparecem na 

literatura variam de 20-400ng/mL85 86 87 88.Tais discrepâncias se devem 

provavelmente a diferenças metodológicas. Em 2015 um estudo com 2579 

portadores de CHC demostrou valores de AFP > 20 ng/dl e/ou > 400ng/dl como 

pontos de corte mais viáveis nessa população89  

O papel da AFP no prognostico de portadores de CHC é assunto bastante 

debatido. Alguns autores sugerem que valores elevados do marcador estão 

associados a micrometástases. Também, outros estudos sugerem que a AFP está 

associada à alta proliferação celular, alta angiogênese e baixa apoptose, além de 

associação a tumores de diâmetros maiores, invasão vascular e à pouca 

diferenciação histológica, o que justificaria seu papel prognóstico90 91.  

Outro achado em nossa pesquisa, como preditivo de menor sobrevida, foi a 

apresentação de um MELD elevado. O escore MELD há muito tempo vem sendo 

considerado uma ferramenta útil para avaliação de reserva hepática em pacientes 

com ou sem CHC.  No cenário da predição de sobrevida entre portadores de CHC, 

estudos como o de Brown DB et al88, que avaliaram 169 pacientes submetidos a 

TACE, o MELD não foi capaz de predizer sobrevida pós procedimento88.  Outro 

estudo de um centro europeu, publicado em 2020, avaliou retrospectivamente 148 

pacientes portadores de CHC submetidos a TACE, referindo que o MELD, também, 

não foi capaz de predizer sobrevida89.  

Por outro lado, são muitos os estudos que, assim como neste trabalho, 

corroboram com a análise do MELD como valor preditivo de sobrevida entre os 

pacientes com CHC. Neste ínterim, o trabalho do Tesla R et al., com 146 pacientes 

submetidos a TACE e com pontuação MELD <10, apresentou maior sobrevida, 

sugerindo que os pacientes com melhor função hepática podem ser candidatos a 

terapias mais agressivas. Outro estudo africano90 em 2020 encontrou associação 

entre MELD > 15 e pior prognóstico em pacientes portadores de CHC. 

De fato, a literatura refere que o MELD avalia a reserva hepática dos 

pacientes. Embora muitos tumores se assestem em fígados com função hepática 

preservada, estes resultados sugerem que quanto menor a reserva de função, pior 

será o prognóstico de evolução do câncer em tempo de sobrevida dos pacientes.  

Outro resultado apresentado este estudo se refere ao grau ALBI identificando 

pacientes com pior prognóstico. Recentemente, um estudo de Zhao et al.95 
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demonstrou a superioridade do grau ALBI frente ao CTP para predizer a sobrevida 

global de pacientes com CHC submetidos à TACE. Contrastando com os resultados 

apresentados neste trabalho, um estudo realizado na Coreia do Sul75, a partir de 

6.669 pacientes que receberam diversas modalidades de tratamentos para CHC, os 

graus 2 e 3 de ALBI não foram significativamente preditivos de sobrevida. Alguns 

pacientes com ALBI grau 3 tratados com TACE apresentaram hipertensão portal 

grave, resultando em contagens reduzidas de plaquetas, o que não pode ser 

distinguidas usando o grau ALBI. Esta limitação pode ter contribuído para os 

resultados negativos para pacientes com ALBI graus 2 e 375.  

Em Vogeler M et al.92, analisando 148 pacientes submetidos à TACE, os graus 

ALBI também não demonstraram valor na sobrevida. Por outro lado, Jonson et. Al91 

em 2015 demonstrou a aplicabilidade do ALBI na previsão de sobrevida em 

pacientes submetidos à ressecção hepática, ablação por RF91 e em uso de 

sorafenibe92. O impacto prognóstico do grau ALBI também foi relatado em pacientes 

com CHC em estágio intermediário submetidos a TACE alinhados com o nosso 

estudo 93,94,95. 

Ryan Hickey et al96 avaliaram a validade do grau ALBI como preditor de 

sobrevida em 765 pacientes submetidos às terapias intra-arteriais, como a TACE. 

Nesse estudo, os graus ALBI 2 e 3 apresentaram sobrevida de 19 e 11 meses, 

respectivamente. Dados comparáveis com os achados em nosso estudo que 

evidenciou o Grau ALBI 2 e grau ALBI 3, com 20 e 11 meses de sobrevida, 

respectivamente. Os resultados denotaram que o grau ALBI é um discriminador 

objetivo de sobrevida para pacientes com CHC submetidos a essa terapia 

locorregional.   

Jan Hansmann et al97 realizaram um estudo envolvendo 180 pacientes com 

CHC submetidos à TACE com o objetivo de avaliar os graus de ALBI e PALBI na 

predição de sobrevida global em pacientes de alto risco submetidos à TACE. A 

sobrevida média para 79 pacientes com ALBI grau 2 e 101 pacientes com ALBI grau 

3 foi de 20,3 e 10,7 meses, respectivamente. Nessa amostra corroborando com 

nosso estudo o grau PALBI não foi capaz de diferenciar grupos de sobrevida 

distintos. Em outro estudo envolvendo pacientes submetidos a TACE evidenciou 

uma melhor acurácia em predizer sobrevida do ALBI em relação ao PALBI89. 

Este trabalho apresenta algumas limitações recorrentes aos estudos 

retrospectivos e unicêntricos, como a dificuldade de determinar o nível de exposição, 
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definição da população fonte, bem como número de participantes incluídos na 

amostra em comparação com perspectivas multicêntricas.  

Apesar dessas limitações, torna-se válido pontuar que este estudo incluiu 

pacientes portadores de CHC submetidos à TACE durante um período de 19 anos 

em um centro especializado no Brasil, demostrando sua importância no que tange o 

acompanhamento de um número amplo de pacientes submetidos a uma terapia 

específica. A partir desta pesquisa, foi possível analisar escores calculados com 

resultados laboratoriais acessíveis que pertencem à rotina da avaliação do portador 

de CHC. Logo, os fatores analisados conduziram à interpretação de diferentes 

sobrevidas em pacientes submetidos à TACE, podendo auxiliar na formulação de 

uma decisão terapêutica nesta população bastante heterogênea. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Os indicadores prognósticos são importantes guias para formulação de um 

plano terapêutico em pacientes com doenças graves e possibilidade de múltiplas 

intervenções. Neste estudo, envolvendo população de portadores de CHC 

submetidos à TACE, os pacientes com que apresentaram o MELD > 15, a AFP > 20 

e Grau ALBI 2 e 3 tiveram uma menor sobrevida. Além disso, o grau PALBI não 

esteve associado à sobrevida na população analisada. Por outro lado, o fator ALBI, 

em sua objetividade na representação de variáveis clínicas e facilidade de aplicação 

na prática médica, destaca-se como uma ferramenta prognóstica promissora para 

portadores de CHC em acompanhamento clínico, bem como para utilização em 

pesquisa.  
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