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Introdução: Embora pacientes com hepatocarcinoma (CHC) ganhem pontos de 
exceção no MELD, muitos permanecem na lista por longos períodos, levando à 
progressão tumoral além dos critérios de Milão. Terapias locorregionais (LRT) 
são frequentemente utilizadas como ponte ao transplante, com o objetivo de 
postergar a progressão tumoral. No SUS, a maioria dos pacientes realiza PEI, 
TACE ou uma combinação destes. O objetivo desse estudo é analisar os 
resultados de PEI para tratamento do CHC em pacientes em lista de transplante. 
 
Métodos: Pacientes listados para transplante de fígado que realizaram LRT de 
2011 a 2020 foram incluídos. A modalidade de LRT para cada paciente foi 
decidida por equipe multidisciplinar. Os pacientes foram divididos em 3 grupos: 
PEI, TACE e PEI+TACE. Pacientes foram seguidos até o óbito, dropout ou fim 
do estudo em 30 de Junho de 2021. As análises de dropout por progressão 
tumoral, sobrevida global e sobrevida livre de recidiva foram realizadas pelo 
método Kaplan-Meier e teste de log-rank. 
 
Resultados: 184 pacientes com CHC foram listados para transplante, dos quais 
162 realizaram LRT. Desses, 56 realizaram PEI, 63 realizaram TACE e 43 
realizaram PEI+TACE. A taxa de dropout por progressão tumoral foi de 8,93% 
no grupo PEI, 14% no PEI-TACE e 14,3 % no grupo TACE. O hazard ratio (HR) 
de PEI-TACE comparado a PEI foi 1.41 e TACE comparado a PEI  1.98 (p = 
0.46). A taxa de resposta patológica completa ou quase completa foi de 17,1% 
no grupo PEI, 21,2% no grupo PEI-TACE e 20% no grupo TACE. Ao todo, 119 
pacientes realizaram transplante. A sobrevida livre de doença em 3 anos foi de 
62% no grupo PEI, 70% no PEI-TACE e 65% no TACE. Não houve diferença 
estatisticamente significativa na análise de sobrevida global (p= 0.53) ou 
sobrevida livre de recorrência (p=0.44). 
 
Conclusão: Neste estudo, PEI esteve associado a resultados semelhantes ao 
TACE ou à combinação dos dois métodos, tanto em relação à taxa de dropout 
por progressão tumoral quanto aos resultados após o transplante. Uma vez que 
PEI está associado a baixo custo, este trabalho sugere PEI como alternativa 
custo-efetiva para o tratamento do CHC em pacientes listados para transplante. 


