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Resumo  

 

Introdução 

O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é o tumor primário maligno do fígado mais 

frequente. Os dados epidemiológicos referentes a este tumor em Portugal são exíguos e 

dispersos, o que dificulta a organização e o planeamento de actividades promotoras de 

saúde com impacto na prevenção e no diagnóstico precoce desta patologia. È 

fundamental criar um registo sistemático da doença. 

 Objectivos  

Realizar a caracterização clínico-patológica do CHC em doentes portugueses. 

Avaliar a sobrevivência global. Identificar as lacunas na informação nas bases de dados 

que servem de base ao estudo. Avaliar a utilidade do instrumento de registo elaborado. 

 Metodologia 

Estudou-se retrospectivamente os dados clínico-patológicos de uma série 

consecutiva de 84 doentes com diagnóstico de CHC admitidos no IPO-Porto,  no 

período compreendido entre 1 de Janeiro de 2005 e 30 de Março de 2010, com recurso 

ao arquivo clínico e utilizando um inquérito previamente elaborado. Com base nos 

dados do Registo Oncológico da Região Norte (RORENO) foram estudados todos os 

casos de neoplasias malignas primárias do fígado com diagnóstico histopatológico (8170/3 a 

8180/3), registados entre 2000 e 2006, excluindo-se os tumores benignos e os 

colangiocarcinomas, avaliando-se também sobrevivência global aos 5 anos. 

 

Resultados 

O CHC predominou em doentes com cirrose estabelecida seja por etilismo e/ou 

patologia inflamatória hepática (hepatite B e C). A doença ocorreu fundamentalmente 

em doentes com: idade ≥ 50 anos, género masculino e níveis de AFP ≥ 15 ng/ml. O 

diagnóstico foi realizado numa fase avançada da doença neoplásica (Estádio III).  
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A sobrevivência global observada é reduzida e está associada ao estádio da 

doença hepática de base e da doença maligna. Constatou-se a existência de sub-registo 

nos dados que servem de base ao RORENO e ao IPO-Porto. Constatou-se défices de 

informação no instrumento de registo utilizado. 

 

Conclusões 

As características clínico-patológicas do CHC nos doentes estudados são 

sobreponíveis à literatura. O inquérito utilizado, após as correcções, é um instrumento 

válido para o registo sistemático do Hepatocarcinoma.  

 

 

 

 

Palavras-chave 

 Carcinoma Hepatocelular, Alfa-fetoproteina, Sobrevivência global, RORENO 
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ABREVIATURAS USADAS     

 

 AFP – Alpha-fetoproteina 

 ALT – Alanina Aminotransferase 

 AST – Aspartato Aminotransferase 

 CHC – Carcinoma Hepatocelular 

 FA – Fosfatase Alcalina 

 GGT – γ-Glutamiltransferase 

 INR - international normalized ratio 

 IPO-Porto – Instituto Português de Oncologia do Porto 

 PT – Tempo da Protrombina 

 PEI – Injecção de Etanol Percutânea 

 PST – Performance Status Test 

 RF – Ablação por Radiofrequência  

 RMN – Ressonância Magnética Nuclear 

 RORENO – Registo Oncológico da Região Norte 

 TAC – Tomografia Axial Computorizada 

 TACE – Quimioembolização por Cateter Transarterial 

 VHB – Vírus da Hepatite B 

 VHC – Vírus da Hepatite C 
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Introdução 

 O Carcinoma Hepatocelular é o tumor primário maligno do fígado mais 

frequente, ocorrendo cerca de 500.000 novos caso por ano e é a terceira causa de morte 

por cancro no mundo (Ferlay et al., 2010). 

 Este tumor maligno ocorre predominantemente em doentes com doença hepática 

crónica e cirrose. 

           A incidência do carcinoma hepatocelular é elevada na Ásia e em África, 

continentes em que a hepatite B e a hepatite C têm elevada prevalência; criando-se, 

assim, condições para o desenvolvimento de doença hepática crónica, cirrose e 

consequentemente do hepatocarcinoma (CHC). (Fig. 1 e 2) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Taxa de incidência ao nível mundial 

[Escreva uma citação do 

documento ou o resumo de um 

ponto interessante. Pode 

posicionar a caixa de texto em 

qualquer ponto do documento. 

Utilize o separador Ferramentas 

da Caixa de Texto para alterar a 

formatação da caixa de texto do 

excerto.] 
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O desenvolvimento do CHC é um processo complexo com várias etapas e é 

demorado. A infecção e a exposição de proteínas virais, estimulam a resposta imunitária 

e promovem a inflamação crónica do fígado (Colombo et al., 2002) . 

Estas causam alterações genéticas nas células “stem” do fígado (hepatócitos) que 

vão perturbar a regulação do ciclo celular resultando na expansão clonal e 

transformação maligna. 

 As alterações genéticas do CHC variam de acordo com os factores de risco, por 

exemplo, em doentes com hepatite C têm com frequência inactivação do gene ARF 

(p14) e aumento de números de cópias do cromossoma 11q13 (Peng et al., 2002). 

 O alcoolismo crónico é também responsável pela inflamação crónica do fígado, 

causando cirrose hepática e hepatocarcinoma. A exposição a aflotoxinas promove 

inflamação crónica do fígado e mutações no genoma das células hepatocitárias criando 

condições para a transformação maligna. O risco do desenvolvimento do CHC é 

elevado nos doentes com cirrose estabelecida, idade ≥ 50 anos e níveis de AFP ≥ 15 

ng/ml (Ganne-Carrié et al, 1996). 

 

Figura 2 – Taxa de mortalidade ao nível mundial 
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O Hepatocarcinoma em Portugal 

Os dados epidemiológicos referentes ao hepatocarcinoma em Portugal são 

exíguos e dispersos, dificultando a organização e o planeamento de actividades 

promotoras de saúde com impacto na prevenção e no diagnóstico precoce desta 

patologia. 

As estimativas realizadas pelo Globocan referentes a 2008 sugerem que a taxa 

de incidência é de 3,5/100000 habitantes para o sexo masculino e de 1,2/100000 

habitantes para o sexo feminino, traduzindo-se em 477 novos casos por ano. As taxas de 

mortalidade são, segundo a mesma fonte, de 3,4 e 1,1 /100000 habitantes para o sexo 

masculino e feminino, respectivamente (Ferlay et al., 2010). 

Os dados dos registos oncológicos, de base populacional, em Portugal, incluem 

sob a designação de tumores malignos do fígado todos os tumores primários deste órgão 

com caracterização histológica ou citológica. 

A biopsia é um procedimento de diagnóstico não consensual uma vez que em 

lesões inferiores a 1 cm a taxa de falsos negativos é elevada e nas lesões de grandes 

dimensões que não são candidatas a tratamento de ressecção ou transplante, a biopsia 

não faz sentido. Por outro lado nos doentes com nódulos hepáticos imagiológicamente 

suspeitos de hepatocarcinoma, com níveis elevados de alfa feto-proteína e portadores de 

factores de risco, estes dados são os suficientes para se estabelecer o diagnóstico e 

definir o tratamento. Assim a biopsia restringe-se usualmente a doentes com factores de 

risco e lesões entre os 1-2 cm em que os dados analíticos e imagiológicos não são 

conclusivos ( Stuart et al., 2010).  

Com estes critérios poderão existir doentes que, ao não terem sido sujeitos a 

biopsia, não foram registados como portadores de CHC. 

É fundamental a criação de um registo organizado e sistemático do 

hepatocarcinoma que aliado ao registo de transplantes hepáticos do país, permitirá 

conhecer a dimensão do problema em Portugal, identificando os grupos de risco 

prevalecentes. Estes dados seriam também úteis na avaliação do impacto do programa 

de vacinação da hepatite B e na organização de um rastreio. 
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Para a realização do registo é fundamental a criação de instrumentos para a 

recolha de dados, adequados aos serviços de saúde portugueses e aos seus profissionais. 

Para tal é necessário auditar os dados existentes, conhecer os suportes informáticos, 

identificar os problemas e corrigir os defeitos encontrados.  

Com esse objectivo, realizou-se o presente estudo onde foram estudados 

retrospectivamente os dados, relativos à patologia em estudo, do Registo Oncológico da 

Região Norte (RORENO) de 2000 a 2006 e os doentes admitidos e tratados com o 

diagnóstico de CHC no IPO-Porto entre Janeiro de 2005 a Março de 2010. 

 

Objectivos 

Objectivo geral:  

Realizar a caracterização clínico-patológica do CHC com base numa série de 

doentes admitidos e tratados consecutivamente no IPO-Porto. 

Objectivos secundários: 

 Avaliar a sobrevivência global dos doentes registados no Roreno e na série do 

IPO-Porto e compara-las com séries semelhantes publicadas  

 Identificar as lacunas na informação nos dados que servem de base ao estudo 

(Roreno e IPO-Porto). 

 

Material e Métodos 

 Foi efectuada em primeiro lugar e revisão sistemática sobre o tema com recurso 

à pesquisa electrónica em bases de dados: PubMed, Medline, eMedicine.Medscape.com, 

www.nccn.org.com, www.hbpdint.com. A pesquisa foi realizada utilizando as palavras-

chaves seguintes: Doenças hepáticas Crónicas, Cirrose, Carcinoma Hepatocelular e 

Registo. 

Após a consulta dos artigos (n=53) foram identificadas as variáveis relevantes 

para a caracterização clínico-patológica do CHC e foi elaborado um inquérito a ser 

preenchido com os dados constantes no processo clínico (anexo I). 

http://www.nccn.org.com/
http://www.hbpdint.com/


 

 

 

 

9 

Posteriormente realizou-se o estudo retrospectivo de uma série consecutiva de 

84 doentes com diagnóstico de hepatocarcinoma admitidos no IPO-Porto, durante o 

período compreendido entre 1 de Janeiro de 2005 e 30 de Março de 2010, com recurso 

ao arquivo clínico e utilizando o inquérito previamente elaborado. 

 Assim, foram avaliados os dados sócio-demográficos, factores de risco, dados 

laboratoriais, imagiológicos e anatomopatológico, evolução da doença e terapêutica. A 

classificação por estádios foi realizada com base nos critérios da 6ª edição do American 

Joint Committee on Cancer  Staging Manual de 2002 (Greene, 2002). 

 Com base nos dados do Registo Oncológico da Região Norte (RORENO) foram 

estudados todos os casos de neoplasias malignas primárias do fígado com diagnóstico 

histopatológico (8170/3 a 8180/3), registados entre 2000 e 2006, excluindo-se os tumores 

benignos e os colangiocarcinomas. 

 Foram contabilizados os défices de informação existente nos processos clínicos e nos 

dados do RORENO, e foi avaliada a informação clínica existente nos arquivos electrónicos do 

IPO-Porto (registo das consultas de grupo multidisciplinar) no mesmo período de tempo. 

 Para a análise das variáveis estudadas, utilizou-se estatísticos descritivos e os 

testes adequados. Para a análise de sobrevivência global foi considerado o intervalo de 

tempo entre a data de diagnóstico e a data do óbito ou a data da última observação 

médica. A sobrevivência foi calculada através do método de Kaplan-Meier, as 

diferenças observadas foram estudadas utilizando o teste de Log-Rank. Estas foram 

consideradas significativas quando o valor de ρ ≤ 0,05. O software utilizado foi o SPSS 

- PASW. 17. 

Resultados  

 Nos registos electrónicos que incluem a informação clínica das consultas de 

grupo multidisciplinar existia referência a 129 CHC, porém no registo oncológico do 

IPO-Porto só havia referência a 84 casos e foram sobre estes casos que se realizou o 

estudo. 

 

 



 

 

 

 

1. Caracterização sócio-demográfica e profissional dos doentes com diagnóstico de 

CHC. 

O sexo masculino foi predominante (86,9%). A idade mediana foi de 71 anos 

(mínima de 28 e máxima 93), com uma idade média de 69 anos. Maioritariamente os 

doentes tinham idade superior a 65 anos (Tabela I).  

Tabela I – Distribuição por sexo e idade dos doentes com CHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os doentes residiam na Região Norte de Portugal, 48,8% dos quais 

residiam no Distrito de Porto (Tabela II).  

Tabela II – Distribuição por Distritos dos doentes com CHC 

Distrito Frequência % 

Porto 41 48,8 

Bragança 13 15,5 

Viana de Castelo 11 13,1 

Braga 9 10,7 

Aveiro 4 4,8 

Vila Real 3 3,6 

Viseu 3 3,6 

Total 84 100,0 

Variáveis Nº. de Doentes Percentagem 

 

 

Género 

                   

 

Masculino 

 

73 

 

86,9 % 

 

Feminino 

 

11 

 

13,1 % 

 

 

Idade 

                        

 

≤ 65 

 

26 

 

31 % 

 

> 65 

 

58 

 

69 % 
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A amostra era constituída por 57,0% (n= 48) de reformados, 14,3% (12) de 

prestadores de serviços, 6% (5) de agricultores, 6% (5) de domésticas, comércio com 

3,6% (3) e 13% (11) de profissão desconhecida. 

 

2. A. Factores de risco em doentes com Carcinoma Hepatocelular  

 O factor de risco referenciado nos processos clínicos mais frequente foi a 

existência de hábitos etílicos (41,7%) e em 5,9% dos doentes (n=5) não foi estudada a 

presença de anticorpos anti hepatite B e C (Tabela III). 

 

 

Tabela III – Distribuição de factores de risco dos doentes com diagnóstico de CHC 

Factores de Risco Nº. de doentes Percentagem 

Hepatite C 1 1,2 % 

Hepatite B 7 8,3 % 

Hepatite B e alcoolismo 15 17,9 % 

Hepatite C e alcoolismo  2 2,4 % 

Cirrose Biliar Primária e alcoolismo 1 1,2 % 

Alcoolismo 35 41,7 % 

Sem informação de factores de risco 5 5,9 % 

Sem factores de risco 18 21,4 % 

Total 84 100 % 

 

 

2. B. Quadro clínico e Função Hepática 

  De acordo com os processos clínicos individuais verificou-se que 82,1% (69) 

eram sintomáticos e a perda de peso foi a queixa mais frequente (Tabela IV). 
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Tabela IV – Sinais e sintomas de doentes com diagnóstico de CHC                

Sinais e Sintomas Percentagem 

Perda de Peso 85,7% 

Hepatomegalia 79,8% 

Ascite 76,2% 

Dor no hipocôndrio direito 70,2% 

Massa Abdominal 23,8% 

Icterícia 23,8% 

 

O diagnóstico do CHC foi realizado com base nos seguintes exames: histológico 

65,5%, citológico 8,3%. A função hepática estava alterada na maior parte dos doentes 

estudados. Estes dados estão sumarizados na tabela V. 

 

Tabela V. Distribuição dos valores do achado laboratorial  

Achado laboratorial %.Valores normais %.Valores alterados (↑↓) 

Bilirrubina Total 54,8 % (46) 45,2% ↑ (38) 

Bilirrubina Directa 39,3% (33) 60,7% ↑ (51) 

Albumina 32,1% (27) 67,9% ↓ (57) 

ALT/TGP 33,3% (28) 66,7% ↑ (56) 

AST/TGO 14,3% (12) 85,7% ↑ (72) 

Fosfatase Alcalina 33,3% (28) 67,7% ↑ (56) 

GGT 4,8%   (4) 95,2% ↑ (80) 

T.Protrombina 51,1% (48) 42,9% ↑ (36) 

 

   Em 41 casos (48,8%) existia invasão da veia porta, destes 28 (33,3%) tinham 

invasão de outros vasos. De acordo com a Classificação de Child--Pugh apenas 17 casos 

eram Child-Pugh A (Tabela VI).  
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Tabela VI – Classificação Child-Pugh (A, B e C) 

 

 

 

 

 

2. C. Características da Neoplasia 

 Relativamente ao tamanho tumoral, foram considerados 3 grupos (<1cm, 1-2cm 

e >2cm), de acordo com exames imagiológicos (Ecografia, TAC ou RMN abdominal). 

Em 89% (75) dos doentes o tamanho da neoplasia era superior a 2 cm. Constatou-se que 

60,7% (51 casos) dos tumores eram multifocais e em 34,5% (29 casos) existiam mais de 

3 nódulos tumorais (Tabela VII).   

 

Tabela VII – Relação entre valores de AFP e a dimensão tumoral  

AFP/Dimensão <1cm 1-2 cm > 2 cm Total 

Normal (≤ 6,66 ng/ml) 1 4 13 18 

Elevada (6,66-400 ng/ml) 1 2 30 33 

Muito Elevada (≥400 ng/ml) 0 1 32 33 

Total 2 7 75 84 

 

 

Verificámos que valores normais da AFP só ocorreram em doentes com hábitos 

etílicos mas sem história de hepatite conhecida (tabela VIII). 

 

Classificação Child-Pugh Total 

Child-Pugh A 17 (20,2%) 

Child-Pugh B 40 (47,7%) 

Child-Pugh C 27 (32,1%) 

Total 84 (100%) 
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Tabela VIII – Valores de AFP e etiologia tumoral 

Etiologia/AFP Normal 

   ≤ 6,66 ng/ml 

Elevada 

6,66-400 ng/ml 

Muito Elevada 

> 400 ng/ml 

Total 

VHB 1 15 6 22 

VHC 0 1 2 3 

Álcoolismo 10 5 20 35 

Total 11 21 28 60 

 

                                     

                                                                                                             

Relativamente a classificação por 

estádios, concluiu-se que o estádio III 

foi o mais frequente (gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1 - Distribuição da classificação por 

estádios 

 

2.D. Estratégias terapêuticas utilizadas  

Relativamente ao tratamento destes 84 doentes com diagnóstico de CHC, 15 

doentes (17,9%), foram propostos para tratamento com intenção curativa, destes 10 

foram submetidos a ressecção cirúrgica e 5 foram propostos para transplante no Centro 

Hospitalar do Porto (HGSA). Em 12 doentes (15,5%), o tratamento realizado foi 

quimioembolização arterial e num doente realizou-se ablação da lesão por 

radiofrequência. Nove doentes realizaram tratamento com sorafenib, dois doentes 

realizaram quimioterapia sistémica e os restantes doentes realizaram apenas tratamento 

sintomático.     

17,9% 
15,5% 

47,6% 

19% 



 

 

 

 

Figura 3. Sobrevivência global dos  doentes com CHC 

Figura 4. Curva de sobrevivência global dos doentes 

sintomáticos e assintomáticos 
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2. E. Sobrevivência  

        

 Dos 84 doentes com 

hepatocarcinoma 37 faleceram durante o 

período do estudo.  

A sobrevivência mediana global foi de 12 

meses (I.C: 8,428 – 15,572) (Figura 3).        

         

 

                              

 

 

Verificou-se que os doentes assintomáticos (figura 4) tiveram uma sobrevivência 

global mediana de 18 meses. Esta foi significativamente inferior nos doentes 

sintomáticos (12 meses, p> 0.001). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5. Curva de sobrevivência global dos 

doentes com relação aos valores de albumina 

16 

Os doentes com valores de albumina inferior a 38 g/L tiveram uma 

sobrevivência global significativamente inferior (p =0,013), (figura 5). 

           

 

   

 

 

 

 

 

No que respeita a Classificação de Child-Pugh (figura 6), os doentes com a 

classificação de Child-Pugh A, sobrevivem significativamente mais tempo (p <0,05). 

 

  A sobrevivência global em 

função do estádio da doença não 

revelou diferenças significativas, 

apesar dos estádios iniciais terem 

melhor sobrevivência. 

 

 

 

 

Figura  6 – Curva de sobrevivência global  em         

função  da  Classificação de Child-Pugh  
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Registo Oncológico da Região Norte – RORENO 

No período entre 2000 a 2006 foram registados 461 novos casos de neoplasias 

malignas primárias do fígado. Todos os casos tinham diagnóstico histopatológico 

(8170/3 a 8180/3). Porém, só 401 (310 homens e 91 mulheres) tinham dados válidos 

para a análise da sobrevivência global (Tabela IX). 

Tabela IX – Taxa de sobrevivência relativa do Registo Oncológico da Região Norte 

 

 

 

 

 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as 

sobrevivências relativas a 5 anos dos homens e das mulheres (p = 0,306). 

Lacunas na Informação 

O maior problema encontrado prende-se com o facto de todos os casos 

registados no RORENO basearem o seu diagnóstico em biopsias ou exames 

histopatológicos de peças cirúrgicas o que sugere a existência de sub-registo. 

  No IPO-Porto o registo oncológico hospitalar tem o mesmo problema, este 

estudo utilizou como fonte de informação essas bases de dados e por esse motivo 45 

doentes não foram objecto de análise. 

A avaliação da presença de anticorpos anti-hepatite B e C nos casos mais antigos 

não foi realizada sistematicamente. Nos casos não operados o tipo histológico não foi 

estabelecido. Os doentes submetidos a transplantes não tinham dados actualizados 

relativos à sua evolução pós-transplante.  

 

Sobrevivência relativa (%) 

 Homens Mulheres Total 

1 ano 43,6 36,1 41,9 

3 anos 22,5 17,7 21,4 

5 anos 17,2 13,3 16,2 
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Discussão  

Com base nos dados do Registo Oncológico da Região Norte referente a doentes 

com carcinoma hepatocelular no período compreendido entre 2000 a 2006 e numa série 

de doentes admitidos e tratados por CHC, consecutivamente, no IPO-Porto, estudou-se 

o perfil clínico-patológico, a sobrevivência global e os défices de informação existente 

nos processos clínicos, com o objectivo de criar um instrumento para o registo 

sistemático desta patologia a utilizar futuramente. 

 Este estudo, porém teve limitações que devem ser enumeradas antes da 

discussão dos dados encontrados. 

             Constatou-se que poderá existir um sub-registo nos dados do RORENO uma 

vez que os doentes elegíveis o diagnóstico de CHC foi realizado com recuso a biopsia. 

Na série do IPO-Porto proveniente do registo oncológico do hospital apenas se 

encontravam registados 84 doentes, 45 doentes em que o diagnóstico foi realizado com 

recurso á exames laboratoriais e imagiológicos não estavam registados nessa base. 

Contudo, o facto de as biopsias não terem sido restritas a um grupo particular de 

doentes, com é usual na maior parte dos centros, permite que os dados da série avaliada 

sejam úteis e devem ser objecto de análise. 

Identificamos que nos processos clínicos existiam itens em que ausência de 

informação crítica é frequente por exemplo a caracterização histopatológica da 

neoplasia, dados de sobrevivência nos doentes submetidos a transplantes, estudo da 

carga viral e caracterização histológica do fígado aparentemente normal. 

O instrumento de recolha de dados, utilizado, é útil porém deverá conter no 

futuro dados que permitam realizar a classificação prognóstica de Barcelona, a 

classificação de Milão e a classificação funcional MELD (Delis et al., 2009; Llovet, 

2004; Biselli et al., 2010) 

  Na série estudada o facto do género masculino ser prevalente é consistente com 

a literatura. No nosso estudo a maioria dos doentes tinham idade superior a 65 anos, o 

que está de acordo com os estudos europeus. (Stuart et al.,2010).  
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Em relação aos factores de risco predominou os hábitos etílicos o que difere 

claramente do perfil observado no EUA e na europa (Bosch et al., 2004). A maioria dos 

doentes foi admitida com doença neoplásica avançada e alterações importantes da 

função hepática.  

Este facto teve impacto nos tratamentos realizados assim, o grupo sujeito a 

tratamento com intenção curativa, foi minoritário. A função hepática, a dimensão da 

neoplasia e o estado geral da doença determinou o tratamento realizado. Apesar de 

existirem doentes com doença avançada, o número de doentes tratados com sorafenib 

foi de apenas 13%. Este facto decorre do benefício comprovado desta terapêutica 

ocorrer apenas em doentes Child-Pugh A e os seus efeitos adversos não serem 

desprezíveis (Llovet, 2005). 

Os doentes com défices acentuados da função hepática manifesta por défice de 

albumina, classificação de Child-Pugh B e C e sintomas tiveram uma sobrevivência 

significativamente menor como acontece na maior parte das séries publicadas (Bismuth 

et al., 1999; Colombo et al., 2002). A sobrevivência relativa aos cinco anos observada 

no RORENO é sobreponível à publicitada em outros registos oncológicos (Berrino et al, 

2009). 
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Conclusão 

As características clínico-patológicas do CHC observadas neste estudo sugerem 

que o risco do desenvolvimento do CHC é elevado nos doentes com cirrose estabelecida 

seja por etilismo e/ou patologia inflamatória hepática (hepatite B e C), idade ≥ 50 anos, 

género masculino e níveis de AFP ≥ 15 ng/ml. O diagnóstico é realizado numa fase 

avançada da doença neoplásica pelo que são necessárias acções conducentes a um 

rastreio nos doentes de risco de CHC. A sobrevivência global observada é reduzida e 

está associada ao estádio da doença hepática de base e da doença maligna. 

 É fundamental corrigir as lacunas na informação nos dados que servem de base 

ao RORENO, sendo esta uma missão de todos os centros hospitalares da Região Norte e 

o inquérito utilizado, após as correcções referidas, pode ser um instrumento válido para 

o registo sistemático do Hepatocarcinoma. 
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Anexo I 

Caracterização Clínico-Patológica do Carcinoma Hepatocelular 

Diagnóstico e Tratamento 

Nome: ______________________ Idade: ______   

Nº do processo: ____________ Local de Residência ___________________ 

Sexo: 1- M       2 - F     Profissão ________________________________ 

Data de Nascimento (dd.mm.yyyy): __ __ / __ __/ __ __ __ __ 

Factores de Risco 

Infecção por Vírus da Hepatite:  1-HBsAg +    2 - HbsAg-    3- Ac.Anti-HBc  

3 - Ac.Anti-HCV               4 - Estadia em África                     5- Cirrose    

6 – Doença Hepática Crónica   

Abuso de Álcool: 1- Sim   2- Não   gr/dia_____Nº.de anos___  Estrogénio  

Hábitos Tabágicos: 1-Sim   2-Não�, UMA ____  Ex-fumador  , há qts anos  

deixou de fumar ______ anos.     Consumo de Drogas: 1 – Sim   2 – Não  

Transfusões: Sim     Não   . Há quanto tempo______ 

Cirurgia há mais de 30 anos: Sim        Não  

História da Doença Actual 

Data dos 1ºs sintomas (mm.yyy):____/____/________ 

Data da 1ª consulta (mm.yyy): _____/___/_________ 

- Sintomas e Sinais 

Dor no Hipocôndrio Direito      Icterícia            Prurido       Ascite   

Perda de peso                      Hepatomegalia  

Massas Abdominal               Edema                             Encefalopatia  

Assintomático                    Outros                



 

 

 

 

- Meios Auxiliares de Diagnóstico 

Ecografia  TAC abdominopélvico     RMN  Raio X toráx       Cintigrafia   

Biópsia     Histologia    Citologia      Outro  

Dados Laboratoriais 

Alfa-fetoproteína _________ng/mL                          Fosfatase Alcalina   _________UI/l 

Gama Glutamil Transpeptidase _______ UI/l           Bilirrubina directa _________gr/l    

Bilirrubina total_______gr/l                                   Albumina________gr/l 

Tempo da Protrombina________;  Transaminases: ALT_______UI/l, ___ vezes o limite 

superior a normal; AST_____UI/l, _____ vezes o limite superior a normal 

Creatinina ____ mg/dL                INR _____    

Diagnóstico do Hepatocarcinoma           

Carcinoma Hepatocelular: Tipo do Tumor: Infiltrativo     Nodular    

Tipo Histológico : Trabecular     Pseudoglandular      Fibrolamelar    Outro    

Invasão Portal                        Invasão Vascular                     Cirrose    

Números de Nódulos: 1.Único       2. Até 3 Nódulos           3. >3 Nódulos  

Tamanho da Lesão: 1. < 1 cm        2.  1 -  2 cm          3. > 2 cm      

- Estadiamento TNM – 1.Clinico         2. Patológico  

Tx  T0   T1   T2        T3    T4 

Nx   N0   N1          

Mx   M0   M1  

Função Hepática 

PST 0, Child-Pugh A      PST 0-2,   Child-Pugh B         PST > 2, Child-Pugh C   

PST: performance status test 



 

 

 

 

- Tempo de Sobrevivência (Desde diagnóstico até o último evento) 

  

1. 1 Ano         2. 2 Anos       3. 5 Anos     

 

Formas de Tratamento    

Curativo:        Recessão Cirúrgica    R0       R1     R2    

                       Transplante do Fígado  

Locais :         Injecção de Etanol                         Ablação por Radiofrequência                            

Embolização Arterial                       Outros  

Sistémico:    Quimioterapia                   Sorafenib® (Nexavar)    Outros    

Sintomático    

 

Follow-Up                

 

 Data do diagnóstico até a data da morte: ____/____/____ até____/____/____ 

 Data do diagnóstico até a data da última visita médica: ___/___/____ até ___/__/ 

 Data da última observação: ____/____/____ 

 Estado do doente na última observação médica: 

1. Vivo sem evidência do cancro    

2. Vivo com evidência do cancro    

 

 

 Registo após a morte 

1. Faleceu sem evidência do cancro     

2. Faleceu com evidência do cancro     

3. Outra                                                  

 

 



 

 

 

 

- Se tratamento for curativo:   

 Recaída: Sim          Não     Se sim, qual a data ___/___/_____ 

 Intervalo livre da doença: _____ anos 

 Intervalo livre da progressão da doença: _____ anos 

 Tratamento paliativo: Sim     Não   ; Se sim, quanto tempo? ______  
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