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Hepatocarcinoma

Transplante hepático

• Preferencialmente em pacientes cirróticos e pelos critérios de Milão

• Tumor único < 5 cm

• Até três lesões, sendo cada uma ≤ 3 cm

• Restabelece a função hepática em pacientes cirróticos

• Sobrevida de 60 à 80% em cinco anos em pacientes com cirrose e estádios iniciais transplantados pelos

relatos da literatura

• Enquanto o paciente está na fila de espera pode ser tratado com procedimentos locais para atrasar a

progressão e evitar a perda de critérios para o transplante (estratégia de ponte)

• Alguns guias práticos recomendam tratamento de ponte quando a previsão da lista de espera

ultrapassa seis meses. Mas essa variável depende da disponibilidade do órgão

• A estratégia de ponte pode ser realizada com RFA, TACE e, nos últimos, anos tem sido realizada com

radioterapia com técnica de SBRT



• A radioterapia para lesões de HCC é realizada através de técnica estereotática corpórea (SBRT)

• É uma técnica de alta precisão para entrega de radiação em alvos pequenos, com altas doses e em

poucas frações e rápido. Procedimento não invasivo e sem efeitos colaterais agudos

• Deve ser utilizada quando o volume da (s) lesões a serem tratadas não afetarem a função hepática.

Indicada em até três lesões cuja somatória dos diâmetros até 10 cm

• É utilizada para tratamento local do HCC como alternativa ou associada à quimio embolização trans

arterial (TACE) nos casos intermediários e avançados

• Deve ser considerada quando o paciente não é elegível para outros tratamentos locais, como cirurgia,

RFA e TACE

• Possui a desvantagem de prejudicar a função hepática se os parâmetros dosimétricos forem

ultrapassados

Radioterapia no HCC



SBRT



Definição do alvo



Definição do alvo



Planejamento da entrega de dose



2Gy

6Gy

Distribuição de dose



Posicionamento auxiliado com exames de imagem



Liberação de dose



Autor / referência N Dose / frações RC / RP SM

Choi 20 50 Gy / 10 20% / 60% 22 meses

Méndez Romero 8 62,5 Gy / 5 NR 22,1 meses

Takeda 16 25-70 Gy / 5-7 50% / NR NR

Kwon 42 39 Gy / 3 60% / 26% NR

Louis 25 45 Gy / 3 57% / 29% NR

Seo 38 57 Gy / 3 3% / 61% 32 meses

Iwata 6 55 Gy / 10 NR NR

Goyal 9 45 Gy / 3 0% / 83% NR

Cardenes 17 48 Gy / 3 25% / 56% NR

Andolino 60 48 Gy / 3 30% / 40% 44 meses

O´Connor 10 54 Gy / 3 27% / NR NR

Bujold 102 54 Gy / 6 11% / 43% 17 meses

Xi M 41 36 Gy / 6 37% / NR 13 meses

Chan 16 45 Gy / 10 NR / 45% 23 meses

Literatura sobre SBRT para HCC



Literatura sobre estratégia de 

ponte (“bridging”) com SBRT



• Análise retrospectiva de 60 pacientes com HCC tratados com SBRT

• 2005 – 2009

• Seguimento mediano: 27 meses

• 23 pacientes foram transplantado após média de 7 meses após SBRT

• Controle local em 2 anos: 90%

• Sobrevida livre de doença em 2 anos: 48%

• Sobrevida global em 2 anos: 67%

Andolino DL, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011
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• Análise retrospectiva de 10 pacientes com HCC e 11 lesões tratadas com SBRT

• 2005 – 2010

• Seguimento mediano: 62 meses

• 4 pacientes foram tratadas com TACE antes da SBRT

• Tempo médio entre SBRT e o transplante: 113 dias (8 – 794)

• Resposta completa no fígado retirado: 27%

• Nenhuma progressão antes do transplante

• Sobrevida global e livre de doença em 5 anos: 100%

O´Connor JK, et al. Liver Transplantation 2012



• Análise retrospectiva de 22 pacientes com HCC e 25 lesões tratadas com SBRT

• 2010 – 2015

• Dois pacientes não foram transplantado por aparecimento de novas lesões

• Tempo mediano entre SBRT e o transplante: 237 dias (55 – 1083 dias)

• Resposta completa no fígado retirado: 28%

• Redução do tamanho mediano das lesões: 3,2 cm => 0,9 cm

• Controle local em 3 anos dos pacientes transplantados: 100%

• Sobrevida global em 3 anos: 81%

Uemura T, et al. World J Surg 2018
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Sapisochin G, et al. J Hepatololgy 2017

• 379 pacientes tratados com estratégia de ponte para transplante

• SBRT: 36 => 30 transplantados (“drop out” = 17%)

• TACE: 99 => 79 transplantados (“drop out” = 20%)

• RFA: 244 => 203 transplantados (“drop out” = 17%)

• 2004 – 2014

• Complicações pós operatórias similares nos três grupos

• Sobrevida em 5 anos após o transplante:

• SBRT: 75%

• TACE: 69%

• RFA: 73% p=0,7



Sapisochin G, et al. J Hepatololgy 2017



• A estratégia de ponte tem sido empregada nos últimos anos para pacientes elegíveis

para transplante segundo os critérios de Barcelona

• TACE, RFA e SBRT são tratamentos locais que visam atrasar a progressão da doença

no fígado enquanto o paciente encontra-se na fila para o transplante

• Não há estudos prospectivos e randomizados que compara os três tratamentos,

porém, a experiência da Universidade de Toronto gera a hipótese de resultados

semelhantes entre as três opções de ponte

• A SBRT é um tratamento não invasivo e de boa tolerância e o seu emprego como

estratégia de ponte tem sido apontada como a alternativa mais interessante desde que

o fígado normal não recebe dose acima da tolerância

Conclusões
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