
Guia do Episódio de Cuidado

Carcinoma Hepatocelular

1. AVALIAÇÃO INICIAL E DIAGNÓSTICO

1.1. A suspeita clínica de carcinoma hepatocelular por sintomas – dor abdominal, piora da ascite ou descompensação recente em
hepatopatas, fígado palpável - ou presença de nódulo hepático em exame de imagem - deve desencadear investigação diagnóstica
dirigida, incluindo:

• Anamnese dirigida com histórico familiar e avaliação de fatores de risco
• Exame físico completo
• Exames laboratoriais incluindo AFP, provas de função hepática, e discussão sobre teste para HBV e HCV
• TC ou RNM de abdome superior com contraste multifásico e considerar avaliação da pelve de acordo com contexto

clínico.

1.2. O diagnóstico de CHC pode ser realizado sem biópsia no contexto clínico adequado:
• Em pacientes com cirrose hepática, fatores de risco e imagem, de 1 cm ou maior, característica de CHC em exame

transversal contrastado multifásico, a biópsia não é necessária para diagnóstico definitivo
• Para todos os demais pacientes, principalmente ou que não apresentam cirrose hepática, a confirmação histológica do

diagnóstico a partir de biópsia deve ser realizada

1.3. A partir do diagnóstico definitivo, avaliações adicionais devem ser realizadas conforme algoritmo abaixo:

O carcinoma hepatocelular (CHC) é a segunda maior causa de mortalidade por câncer no mundo, sendo responsável por cerca de
830.000 mortes por ano. A maior parte dos casos ocorre em pacientes portadores de cirrose hepática.

Concordamos com a posição da National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de que a inclusão em estudos clínicos deve ser
considerada para todos os pacientes oncológicos.

1.4. Considerar aconselhamento genético oncológico em indivíduos com síndrome de predisposição hereditária ao câncer conhecida na
família, variante somática suspeita de ser germinativa, deficiência de expressão das enzimas de reparo / instabilidade de
microssatélites (dMMR / MSI-H) ou história familiar importante de câncer, conforme recomendação descrita no apêndice A.

2. ESTADIAMENTO

O estadiamento do carcinoma hepatocelular deve incluir:
• Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância Magnética (RNM) de abdome superior com contraste multifásico,

considerar também avaliação da pelve a depender do contexto clínico.
• TC de tórax sem contraste.
• Cintilografia óssea, se clinicamente indicado
• Considerar PET-CT em pacientes candidatos a transplante

O estadiamento do câncer de carcinoma hepatocelular é estabelecido pela AJCC 8a edição, e pode ser encontrado no apêndice B.



4. DOENÇA INOPERÁVEL

Sempre que possível, considerar discussão multidisciplinar para definição de tratamento.

3. DOENÇA POTENCIALMENTE RESSECÁVEL OU TRANSPLANTÁVEL (INTENÇÃO CURATIVA)

Sempre que possível, considerar discussão multidisciplinar para definição de tratamento.



6. ACOMPANHAMENTO APÓS TRATAMENTO CURATIVO

Anos 1-2 TC ou RNM com contraste multifásico de abdome +/- TC de tórax cada 3-6 meses, AFP a cada 3-6
meses

Anos 3-5 TC ou RNM com contraste multifásico de abdome +/- TC de tórax a cada 6-12 meses , AFP a cada 6-12
meses

Após ano 5 Individualizar acompanhamento

5. DOENÇA METASTÁTICA 

• A combinação de atezolizumabe com bevacizumabe é o tratamento preferencial de primeira linha; caso haja
contraindicação (i.e. pacientes transplantados), ou o tratamento não estiver disponível, sorafenibe e lenvatinibe são
opções.

• As terapias de segunda linha estão listadas sem haver opção preferencial; deve-se levar em conta tratamento prévio,
perfil de efeitos colaterais, aspectos logísticos e de preferência do paciente na escolha

• Ramucirumabe deve ser indicado apenas para pacientes com AFP ≥400 ng/mL
• A partir da terceira linha de tratamento sistêmico, não há dados prospectivos suficientes para guiar melhor sequência

terapêutica. Todas as opções listadas abaixo como opções de segunda-linha são consideradas adequadas



APÊNDICA A 

Avaliação de Risco Hereditário

Raramente os casos de CHC são secundários a síndromes de predisposição hereditária ao câncer (PHC), mas é importante que se
suspeite em algumas situações uma vez que podem estar relacionados a um risco aumentado de outros tipos de tumores. Apesar de
ainda não haver protocolos bem definidos de investigação de predisposição hereditária para CHC, sugerimos o seguinte algoritmo:

Suspeita de PHC

Não

Sim Avaliação Oncogenética

CHC

Aconselhamento Genético 
Pré-Teste

Painel Molecular 
Germinativo

Aconselhamento Genético 
Pós-Teste

Suspeita de PHC

• Familiar de primeiro, segundo ou terceiro grau com variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas em genes de
predisposição hereditária ao câncer

• Histórico familiar de tumores com critérios para avaliação de predisposição hereditária ao câncer
• Pacientes com mutações somáticas no tumor que possam ter implicações clínicas se identificadas na linhagem

germinativa
• Perda da expressão das enzimas de reparo ou instabilidade de microssatélites (dMMR / MSI-H)

Idealmente, o paciente deve ser encaminhado para a avaliação no Ambulatório de Oncogenética.

NOTA IMPORTANTE: Caso o médico titular opte por realizar a avaliação de risco hereditário de câncer, deve estar seguro de conseguir
realizar o aconselhamento genético pré-teste, escolher o teste adequadamente e realizar o aconselhamento pós-teste com
interpretação do resultado dentro do contexto da história pessoal e familiar de câncer, discussão dos riscos e manejo do paciente,
investigação complementar se necessário e testagem em cascata de familiares.

Testagem molecular

• Solicitar o painel que contempla todas as hipóteses diagnósticas de predisposição hereditária ao câncer na família, com
especial cuidado àquelas cujos genes contém pseudogenes, inversões e variantes na região promotora.

• Solicitar painel que realize pesquisa de variantes de ponto e de número de cópias, com cobertura de 100%, com leitura
por base ≥30x, com classificação de variantes baseada nos critérios do American College of Medical Genetics and
Genomics and Association of Molecular Pathology (Richards et al., 2015).

Caso a testagem seja conduzida por profissionais sem experiência em oncogenética e/ou sem aconselhamento pré-teste, encaminhar
para o Ambulatório de Oncogenética se:

• Variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas detectadas
• Resultados negativos com diagnóstico ou hipótese clínica forte de doença hereditária
• Variantes de significado incerto que traz dúvida para o titular se deve ser utilizada para manejo
• Variantes de interpretações discrepantes
• Resultados de testes diretos ao consumidor
• Suspeita de mosaicismo



APÊNDICE B 

Estadiamento pela AJCC 8th edition

1. Estadiamento do tumor primário

• TX: tumor primário não pode ser avaliado;
• T0: sem evidência de tumor primário;
• T1a: tumor solitário ≤ 2 cm;
• T1b: tumor solitário > 2 cm sem invasão vascular;
• T2: tumor solitário > 2cm com invasão vascular ou múltiplos tumores, mas nenhum > 5 cm;
• T3: múltiplos tumores > 5 cm;
• T4: tumor solitário ou múltiplos tumores de qualquer tamanho, envolvendo ramo principal da veia porta ou veia

hepática, órgãos adjacentes (exceto vesícula biliar) ou perfuração do peritônio visceral.

2. Estadiamento linfonodal

• NX: linfonodos regionais não podem ser avaliados;
• N0: ausência de metástases em linfonodos regionais;
• N1: presença de metástases em linfonodos regionais.

3. Estadiamento da doença metastática

• M0: ausência de metástases à distância;
• M1: metástases à distância.

4. Agrupamento por estádios

Estádio IA: T1aN0M0;
Estádio IB: T1bN0M0;
Estádio II: T2N0M0;
Estádio IIIA: T3N0M0;
Estádio IIIB: T4N0M0;
Estádio IVA: qqTN1M0;
Estádio IVB: qqTqqNM1.

GLOSSÁRIO:

CHC: carcinoma hepatocelular
TC: Tomografia Computadorizada
RM: Ressonância nuclear magnética
EDA: Endoscopia digestiva alta.
AJCC: American Joint Committee on Cancer
AFP: Alfa feto proteÍna
ASCO: American Society Of Clinical Oncology
NCCN: National Comprehensive Cancer Networ
QT: Quimioterapia
HBV e HCV: Hepatite B e C
MSI-H: Instabilidade de microssatélites
PHC: Predisposição hereditária ao câncer.
HRD: Deficiência de recombinação homóloga.
IV: Endovenoso
VO: Via oral
TMB: Tumor mutational burden
PD: Progressão de doença
RDT: Radioterapia
TACE: Quimioembolização arterial
SIRT: Radioembolização



APÊNDICE C

Terapias sistêmicas

Atezolizumabe + Bevacizumabe
● Atezolizumabe 1200 mg IV no D1
● Bevacizumabe 15 mg/kg IV no D1
● Repetir a cada 21 dias

Sorafenibe
● Sorafenibe 400 mg VO 12/12h, diariamente
Considerar iniciar em dose de 200 mg 12/12h e escalonar dose progressivamente

Lenvatinibe
● Lenvatinibe 12 mg VO 1x/dia, diariamente

Regorafenibe
● Regorafenibe 160 mg VO uma vez ao dia, diariamente
Considerar iniciar em dose de 80 mg uma vez ao dia e escalonar dose progressivamente

Cabozatinibe
● Cabozantinibe 60 mg VO 1x/dia, diariamente

Ramucirumabe
● Ramucirumabe 8mg/kg
● Repetir a cada 14 dias

Pembrolizumabe
● Pembrolizumabe 200 mg ou 2 mg/kg IV no D1
● Repetir a cada 21 dias

Nivolumabe
1)
● Nivolumabe 240 mg ou 3 mg/kg IV no D1
● Repetir a cada 14 dias
2)
● Nivolumabe 480 mg IV no D1
● Repetir a cada 28 dias

Nivolumabe + Ipilimumab
● Nivolumabe 1mg/kg IV no D1 + Ipilimumabe 3 mg/kg IV no D1
● Repetir a cada 14 dias
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