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RESUMO
Objetivo: Implementar um programa de rastreamento de hepatocarcinoma
(CHC) para pacientes de alto risco através da ultrassonografia hepática
focada (USHF), tendo como base as normas técnicas contidas no documento
US-LIRADS®, e comparar a frequência de detecção de nódulos hepáticos
suspeitos para CHC entre grupos de pacientes submetidos à exames de US
na Rotina do serviço, e aqueles inseridos no novo programa. Materiais e
Métodos: Foi realizado um estudo prospectivo, transversal e observacional
em pacientes com alto risco de desenvolvimento de CHC segundo critérios
internacionais amplamente adotados. Com o intuito de aprimorar o
rastreamento

de

lesões

hepáticas

focais

nesses

pacientes

foram

implementadas medidas que incluíram a elaboração de um modelo de laudo
estruturado, a criação de uma agenda dirigida com a definição dos critérios
de eleição dos pacientes, o treinamento dos profissionais envolvidos na
execução dos exames, e a definição do protocolo de execução da USHF. Na
presença de nódulos suspeitos, os pacientes foram submetidos a exames de
tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). Foram
realizadas comparações entre os resultados obtidos no grupo submetido à
USHF (Grupo A) composto por 230 pacientes, e o grupo submetido à US na
agenda da Rotina (Grupo B), composto por 235 pacientes. Foram utilizados o
teste de Qui-Quadrado, o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney e o teste exato
de Fisher para comparar os grupos de estudo e suas diferenças estatísticas.
Resultados: Os grupos foram considerados pareados quanto ao sexo, idade,
etiologia da hepatopatia, Escore MELD e nível de AFP. Nos Grupos A e B
foram detectados respectivamente 23 (10,0%) e 3 (1,3%) nódulos hepáticos
por meio da US, com diferença estatisticamente significante (p<0,001). Após
a complementação diagnóstica foi possível demonstrar a presença de CHC
em 5 pacientes no Grupo A e 1 paciente no Grupo B. Conclusão: A adoção
de um programa de rastreamento realizado através da USHF e aplicado em
pacientes com alto risco permite aumentar de maneira estatisticamente
significante a frequência de detecção de nódulos hepáticos e de CHC.
Unitermos: Ultrassonografia, Hepatocarcinoma, Rastreamento.

6

Abreviações:
CHC: Carcinoma hepatocelular
US: Ultrassonografia
USHF: Ultrassonografia hepática focada
TC: Tomografia computadorizada
RM: Ressonância magnética
MDC: Meio de contraste
AFP: Alfa-fetoproteína
LI-RADS® Liver Imaging Reporting and Data System
TCLE: Termo de consentimento livre e esclarecido
EASL: European Association for the Study of the Liver
AASLD: American Association for the Study of Liver Diseases
ACR: American College of Radiology
MELD: Model for End-Stage Liver Disease
CEUS: Ultrassonografia com contraste
HCV: Vírus da hepatite C
HBV: Vírus da hepatite B
NASH: Esteato-hepatite não alcoólica
OH: Alcoólica
CBP: Cirrose biliar primária
CEP: Colangite esclerosante primária.
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INTRODUÇÃO
O hepatocarcinoma (CHC) é atualmente a quinta neoplasia mais
comum no mundo e a segunda causa de morte por câncer em homens.
Geralmente desenvolve-se num contexto estabelecido de doença hepática
crônica e cirrose, e está relacionado às infecções por vírus da hepatite B e C,
ao consumo de álcool, e à esteatose hepática não alcoólica, entre outros
fatores (1, 2).
O rastreamento recomendado aos indivíduos com alto risco de
desenvolver carcinoma hepatocelular é feito através da ultrassonografia (US)
do abdome semestralmente, associada ou não à dosagem da alfafetoproteína (AFP). A European Association for the Study of the Liver (EASL)
e a American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)
recomendam que a US isoladamente deve ser o método indicado para o
rastreio neoplásico (3, 4).
O diagnóstico não invasivo do CHC é tradicionalmente realizado
através da tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética
(RM) de abdome com o uso do meio de contraste (MDC) endovenoso. O
padrão de imagem típico é caracterizado pelo realce na fase arterial e
clareamento nas fases portal e/ou tardia. Quando esses achados de imagem
estão presentes em pacientes com cirrose, o diagnóstico anatomopatológico
não é necessário (5).
Com a intenção de padronizar a sistematização da avaliação por
imagem e consequentemente aprimorar a detecção precoce do CHC, em
2011 o American College of Radiology (ACR) elaborou um documento
denominado LI-RADS® (Liver Imaging Reporting and Data System) e
continuamente atualizado. Seu objetivo é padronizar a técnica de obtenção
das imagens, a coleta de dados, a interpretação dos dados obtidos, e a
confecção de laudos para a US de rastreamento em pacientes com risco de
desenvolvimento do CHC, além de estabelecer a probabilidade de uma lesão
hepática focal identificada na TC ou RM corresponder ao CHC, em pacientes
cirróticos ou com hepatite B ou C. Ainda, o LI-RADS® apresenta um tópico
voltado exclusivamente para a análise ultrassonográfica do fígado,
denominado US LI-RADS®, documento utilizado como base para o
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desenvolvimento do nosso projeto (6). Atualmente, o LI-RADS® (Fluxograma
1) já se encontra na sua quinta edição (2018) e é amplamente utilizado (7).
O LI-RADS® ultrassonográfico contempla dois tipos de avaliação: um
Escore de Visualização e uma Categorização dos achados encontrados no
exame. O Escore de Visualização reflete fatores técnicos que podem afetar a
visualização do fígado e/ou a detecção de nódulos, permitindo, desta forma,
comunicar o nível esperado de sensibilidade do exame de triagem para
detecção da lesão. São três classificações possíveis neste contexto (Figura
1): A) limitações mínimas ou ausentes, que não afetam a sensibilidade do
exame significativamente; B) limitações moderadas, que podem obscurecer
pequenas lesões; e C) limitações graves, que reduzem significativamente a
sensibilidade do exame para a detecção de lesões hepáticas focais. A
categorização ultrassonográfica, por sua vez, resume os principais resultados
e permite determinar o seguimento mais apropriado para o paciente.
Também são possíveis três classificações neste aspecto (Figura 2): 1)
ausência de lesões ou presença de lesões definitivamente benignas; 2)
lesões que merecem vigilância a curto prazo, isto é, lesões de dimensões
inferiores a 10 mm, que não são definitivamente benignas; e 3) lesões
suspeitas, que merecem ser investigadas através de um método de imagem
axial (TC ou RM) com o uso do MDC endovenoso em várias fases de
aquisição. Nesta categoria encontram-se as lesões de dimensões iguais ou
superiores a 10 mm, que não são definitivamente benignas, ou ainda a
presença de trombose venosa sem confirmação prévia de benignidade (6, 7).
Uma vez classificado na Categoria 1, o paciente deverá retornar para
exame ultrassonográfico em 6 meses. Aquele paciente que for classificado na
Categoria 2 poderá ter seu retorno antecipado, com novo exame
ultrassonográfico a ser realizado no período de 3 a 6 meses, intervalo
estabelecido à critério da instituição. Por sua vez, o paciente classificado na
Categoria 3 deverá ter seu exame ultrassonográfico complementado por um
estudo com outra modalidade, seja TC ou RM com MDC endovenoso,
realizada com protocolo específico direcionado para a avaliação de nódulo
hepático (7-9).

9

Os

pacientes

com

indicação

formal

de

rastreamento

são

frequentemente submetidos à US de abdome superior na agenda de Rotina,
sem garantia que o intervalo entre os exames seja rigorosamente cumprido,
ou que seja realizado por profissionais que tenham recebido treinamento
prévio direcionado para a pesquisa de nódulos e que estejam familiarizados
com o LI-RADS®.
Tendo em vista este cenário, é fundamental que o exame
ultrassonográfico seja realizado com foco no rastreamento e no âmbito de um
programa com diretrizes bem estabelecidas para aumentar a probabilidade
de se identificar e caracterizar precocemente a lesão neoplásica, elevando
assim as chances de cura do paciente (10, 11).

Fluxograma 1: Aplicação do US LI-RADS®
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Figura 1: Escore de Visualização do US LI-RADS® (7).

Figura 2: Interpretação das imagens e definição de uma Categoria LI-RADS®
(7), com imagens obtidas dos arquivos do nosso serviço.
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OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi implementar um programa de rastreamento
de CHC para pacientes de alto risco, através da ultrassonografia hepática
focada (USHF), tendo como base as normas técnicas contidas no documento
US-LIRADS® .
Uma vez estabelecido o programa, também houve a intenção de
comparar a frequência de detecção de nódulos suspeitos para CHC entre
grupos pareados de pacientes submetidos à exames de US na Rotina do
serviço, e aqueles inseridos no novo programa.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Instituição sob o número 0566/2019, e o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) foi obtido de todos os participantes do estudo.
Foi realizado um estudo prospectivo, transversal e observacional em
pacientes com alto risco de desenvolvimento de CHC segundo critérios
internacionais amplamente adotados.
Iniciou-se criando um programa de rastreamento de CHC em
pacientes de alto risco, através de algumas medidas que incluíram a
elaboração de um modelo de laudo estruturado, a criação de uma agenda
dirigida com a definição dos critérios de eleição dos pacientes e seu fluxo, o
treinamento técnico direcionado dos examinadores envolvidos na execução
dos exames, e a definição do protocolo de execução do exame de USHF.
FASE 1:
Elaboração de um modelo de laudo estruturado:
Foi elaborado um modelo de laudo estruturado de USHF direcionado
para a identificação da lesão focal, validado em concomitância com os
médicos solicitantes. O laudo estruturado corresponde a um documento
direcionado para a descrição de uma ou mais lesões focais, que, se
presentes, exigem o preenchimento de outros dados importantes para sua
classificação. Uma vez aberto o registro do paciente, o laudo estruturado
12

aparece na forma de máscara no sistema, facilitando seu preenchimento, e
permitindo que o médico solicitante tenha acesso ao resultado de qualquer
computador vinculado à instituição (Figura 3).

Figura 3: Modelo do laudo estruturado.
Definição dos critérios de eleição:
Juntamente com os responsáveis pelo ambulatório de Hepatologia
Clínica da UNIFESP, foram definidos os critérios de eleição para inclusão no
programa,

que

contemplam

apenas

os

pacientes

comprovadamente

cirróticos, por qualquer etiologia. Os pacientes acompanhados nos
ambulatórios de Hepatologia Geral, Doença Hepática Avançada, Nódulos
Hepáticos, Hepatites, Doença Hepática Gordurosa Alcoólica e não Alcoólica
e Doenças Hepáticas em pacientes com doença renal da UNIFESP foram
considerados potenciais candidatos ao programa.
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Criação de uma agenda dirigida:
Para uma melhor organização do atendimento aos pacientes elegíveis,
foi criada uma agenda dirigida para o programa de rastreamento,
independente daquela da Rotina do serviço de US. Foi determinado que
seriam agendados 5 pacientes semanalmente, sempre às quartas-feiras,
entre as 7:00 e as 8:00 da manhã, com intervalo de 10 minutos entre os
exames.
Estabelecimento do fluxo do paciente:
Pacientes atendidos em qualquer um dos ambulatórios mencionados
que preencheram pelo menos um dos critérios de eleição receberam, durante
a consulta clínica, uma guia para realização do exame da USHF. No próprio
ambulatório, os pacientes foram dirigidos para o setor de agendamento da
US do Hospital São Paulo que daria prosseguimento ao encaminhamento do
pedido e agendamento do exame. O fluxo a ser seguido pelos pacientes
elegíveis à inclusão no programa de rastreamento encontra-se na
Fluxograma 2.
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Fluxograma 2: Fluxo dos pacientes incluídos no programa de rastreamento
ultrassonográfico de CHC.
Treinamento dos profissionais envolvidos na execução dos exames:
Para melhor compreensão do US LIRADS® v2017 CORE, documento
base do nosso programa de rastreamento, e de compreensão imprescindível
para o melhor manejo do programa, foram ministradas aulas para os
examinadores envolvidos na realização da USHF abordando seus aspectos
mais importantes, além daqueles contidos no documento completo,
contemplando US com contraste, TC e RM, com o intuito de promover uma
compreensão global através das diversos modalidades de exames de
imagem. Todas as USHF foram realizadas individualmente por examinadores
que receberam o treinamento prévio dirigido.
Definição do protocolo de exame:
Os exames foram realizados em aparelhos de US modelo LOGIQ P6
da marca GE Healthcare, com o transdutor convexo 4C acoplado, e o preset
de Abdome selecionado, ou em aparelho de US modelo RS80A da marca
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Samsung, com o transdutor convexo CA1-7A acoplado, também com o
preset de Abdome selecionado.
É crucial observar que não somente é importante estabelecer o padrão
da documentação das imagens, mas também garantir a varredura por
completo de todos os segmentos hepáticos. Foi adaptada o padronização
das fotos do US LIRADS® v2017 CORE para o nosso serviço e utilizado um
protocolo padrão, para melhora da reprodutibilidade e facilitação da
comparação

entre

os

observadores.

As

documentações

da

USHF

compreenderam: 1) Cúpula diafragmática, veias hepáticas, lobos direito e
esquerdo com a maior extensão possível; 2) Lobo esquerdo, contendo o
ramo esquerdo da veia porta (incluindo estudo Doppler colorido); 3) Lobo
direito, contendo a veia porta e seu ramo direito (incluindo estudo Doppler
colorido), a vesícula biliar e ducto colédoco (Figura 4).
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Figura 4: Padrão de documentação de imagens da USHF.

Uma vez identificada a lesão focal, as características informadas
incluíram

sua

ecogenicidade

em

relação

ao

parênquima

hepático
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(hiperecogênica, isoecogênica ou hipoecogênica), as dimensões (2 eixos
ortogonais, contemplando o maior eixo), sua exata localização nos
segmentos hepáticos, e sua proximidade ou contato com outras estruturas,
especialmente vasos, cápsula e ductos biliares, informações que poderiam
ser inseridas na forma de nota.
Preenchimento do laudo estruturado e planilhamento dos dados:
Após o término do exame, o próprio examinador responsável pela
USHF realizou o preenchimento do laudo estruturado de acordo com o US LIRADS®, conforme exemplificado na Figura 5. Sua conclusão conteve o
Escore de Visualização ultrassonográfico e sua Categoria US LI-RADS®,
resumindo seus achados e determinando a conduta a ser tomada na
sequência. Uma planilha contendo as mesmas informações do laudo
estruturado foi preenchida acrescentado-se sexo e idade do paciente, causa
da hepatopatia, escore MELD (Model for End-Stage Liver Disease), valor da
AFP em coleta mais recente, e presença de cirrose.

Figura 5: Modelo de laudo estruturado preenchido
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Direcionamento do paciente e encaminhamento para TC e/ou RM:
O médico radiologista deve exercer um papel ativo na condução dos
pacientes, de forma a direcioná-los precocemente de acordo com os achados
de exame e suas respectivas condutas. Por esta razão, quando o exame
ultrassonográfico foi classificado como Categoria 1 ou 2, o paciente foi
liberado, orientado a retornar em consulta, e agendar

seguimento

ultrassonográfico em 3 ou 6 meses. Os pacientes com nódulos hepáticos
classificados como Categoria 3 (nódulos suspeitos) receberam orientação
para realizar complementação diagnóstica através de TC ou RM, exame que
foi agendado pela própria equipe da Radiologia ao final da USHF. Além
disso, a equipe médica da Hepatologia foi informada nos casos de
confirmação radiológica de CHC com o intuito de agilizar o tratamento
adequado, em benefício do paciente.
Os equipamentos de TC e RM utilizados para complementação
diagnóstica foram: TC equipada com 64 fileiras de detectores, modelo
Brilliance 64® (Philips Medical Systems; EUA), a RM modelo Skyra® 3T
(Siemens; Alemanha) e a RM Achieva® Versão 5 3T (Philips Medical
Systems; EUA). Na indisponibilidade de agenda para realização de RM ou na
presença de qualquer contraindicação relativa ou absoluta à realização da
RM (por exemplo: marca-passo cardíaco, clipes de aneurisma cerebral,
implantes cocleares) ou claustrofobia, o paciente foi encaminhado para
realização da TC.
No caso dos pacientes com nódulos hepáticos classificados como
Categoria 3, que apresentam indicação para complementação com TC e/ou
RM, foram utilizados como método de comprovação diagnóstica os critérios
recomendados pela EASL (12) (Figura 6).
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Figura 6: Critérios diagnósticos de CHC pela EASL
FASE 2:
Avaliação dos pacientes:
Foram avaliados prospectivamente e de forma contínua, durante um
período de 24 meses (Junho/2017 a Junho/2019), os exames de pacientes
cirróticos com indicação de US para rastreamento de CHC, divididos em 2
grupos: Grupo A: composto por 230 pacientes agendados no programa de
rastreamento via USHF, realizada por examinadores previamente treinados;
e Grupo B: composto por 235 pacientes agendados na Rotina do setor de US
da instituição, e realizado por examinadores sem o treinamento prévio
específico.
Foram excluídos da análise estatística os pacientes indevidamente
direcionados para o programa de rastreamento de acordo com a indicação
previamente estabelecida junto ao departamento de Hepatologia, isto é,
20

aqueles pacientes não cirróticos. Além disso, pacientes que realizaram dois
ou mais exames com intervalo inferior ao recomendado pelo LI-RADS® de
acordo com sua categoria, tiveram apenas o primeiro exame contabilizado
para análise.
As seguintes características clínicas e laboratoriais dos 2 grupos de
pacientes foram avaliadas e comparadas, através da análise dos prontuários:
sexo, idade, etiologia da cirrose, escore MELD, e dosagem de AFP. Foram
considerados para a análise apenas os resultados de exames laboratoriais
(Cr, RNI, BT, AFP) obtidos em um intervalo de até 3 meses da data do
exame de US de referência. No caso de mais de um exame laboratorial com
intervalo inferior a 3 meses, foi considerado para avaliação apenas o exame
com data mais próxima ao da US.
Avaliação dos achados ultrassonográficos:
Ao realizar os exames de USHF (Grupo A) o examinador procedeu
à classificação no Escore de Visualização do US-LIRADS®, com a intenção
de comunicar a dificuldade ou facilidade técnica na visualização das
estruturas, assim como sugerir o nível de sensibilidade do exame para a
detecção de nódulos. No que se refere ao Grupo B, um único examinador
(M.M.G.), e também envolvido na realização das USHF, classificou em
retrospecto os exames de US da Rotina, analisando as imagens
armazenadas e seus respectivos laudos.
O Escore de Visualização do exame pôde ser classificado nas
categorias A, B, ou C, e a lesão hepática focal, se presente, foi classificada
nas Categorias 1, 2 ou 3, da em ambos os grupos.
Análise estatística:
Os dados coletados foram analisados com os programas JASP versão
0.9 e R versão 3.4.3 para Windows, utilizando os pacotes base e ggplot2. O
teste exato de Fisher foi utilizado para medir a significância estatística e um
valor de p menor que 0,05 foi considerado como indicando uma diferença
estatisticamente significativa.
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As variáveis Sexo, Etiologia da Hepatopatia, e Escore de Visualização
foram avaliadas pelo teste de Qui-quadrado, enquanto as variáveis Idade,
Escore MELD e Nível de AFP foram avaliadas pelo teste de Wilcoxon-MannWhitney. A hipótese de normalidade dos dados de Idade, AFP, MELD
(incluindo BT, RNI e Cr) foi refutada pela estatística de Shapiro-Wilk.
RESULTADOS
Pareamento dos grupos e perfis dos pacientes:
. O Grupo A foi composto por 230 pacientes, sendo 112 mulheres
(48,7 %) e 118 homens (51,3 %), com idade variando entre 25 e 82 anos
(média de idade: 58,52 ). O Grupo B foi composto de 235 pacientes, sendo
104 mulheres (44,3%) e 131 homens (55,7%), com idade variando entre 26 e
88 (média de idade: 60,12).
No que se refere à etiologia da hepatopatia no Grupo A, 120 pacientes
(52,2%) desenvolveram cirrose por infecção pelo vírus da hepatite C (HCV),
43 (18,7%) por infecção pelo vírus da hepatite B (HBV), 32 (13,9%) por
consumo excessivo de álcool (OH), e 35 (15,2%) por outras etiologias menos
frequentes, como Esteatose Hepática Não Alcoólica (NASH), hepatite autoimune, e esquistossomose, ou ainda etiologias mais raras, como cirrose biliar
primária (CBP) e colangite esclerosante primária (CEP). No Grupo B, 123
pacientes (52,3%) desenvolveram cirrose por infecção pelo HCV, 32 (13,6%)
por infecção pelo HBV, 37 (15,7%) por consumo excessivo de álcool, e 43
(18,7%) por outras etiologias.
A média dos níveis de BT no Grupo A foi de 1,23 mg/dl e no Grupo B
foi de 0,94 mg/dl; Já a média do valor de RNI no Grupo A foi de 1,22 e no
Grupo B de 1,23. A média do valor de Cr, por sua vez, foi de 1,05 mg/dl no
Grupo A, e de 1,17 mg/dl no Grupo B. A composição desses fatores
determinou um valor médio do Escore MELD de 10,25 no Grupo A e 10,6 no
Grupo B. No que se refere aos níveis de AFP, a média no Grupo A foi de 3,95
ng/ml, enquanto a média no Grupo B foi de 4,66 ng/ml.
Os grupos foram considerados pareados, uma vez que não houve
diferença estatisticamente significante entre eles quanto ao sexo (p: 0,386),
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idade (p: 0,129), etiologia da hepatopatia (p: 0,317), Escore MELD (p: 0,460)
ou nível de AFP (p: 0,487) (Tabela 1).

Grupo A

Grupo B

(USHF)

(Rotina)

Total de pacientes

230

235

-

Sexo

112 F (48,7%)

104F (44,3%)

0,386

118 M (51,3%)

131M (55,7%)

(N.S.)

58,52

60,12

0,129

Média de idade

p

(N.S.)
Etiologia da

120 HCV

123 HCV

0,317

hepatopatia

(52,2%)

(52,3%)

(N.S.)

43 HBV

32 HBV

(18,7%)

(13,6%)

32 OH

37 OH (15,7%)

(13,9%)

43 outros

35 outros

(18,7%)

(15,2%)
Média do escore

10,25

10,6

MELD
Média da AFP

0,46
(N.S.)

3,95

4,66

(ng/ml)

0,487
(N.S.)

Tabela 1: Distribuição das variáveis de sexo e etiologia da hepatopatia, média
de idade, Escore MELD e nível de AFP nos Grupos A e B
Também não houve uma diferença estatisticamente significante entre
os 2 grupos quanto ao Escore de Visualização LI-RADS®: No Grupo A, 103
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exames foram classificados como Categoria A (44,8%), 112 como Categoria
B (48,7%) e 11 (4,8%) como Categoria C. Quatro dos exames de pacientes
participantes sofreram prejuízo no seu armazenamento, não sendo possível
restaurar suas imagens, e tornando a análise exclusiva do laudo uma forma
incompleta de avaliação; dessa forma, foi optado por não alocar tais exames
em uma categoria do Escore de Visualização. No Grupo B todos as imagens
e laudos puderam ser analisados, contabilizando um total de 100 exames
classificados como Categoria A (42,6%), 124 como Categoria B (52,8%), e 11
como Categoria C (4,7%). Os grupos foram considerados pareados no que
se refere ao Escore de Visualização LI-RADS®, com valor de p: 0,203,
conforme descrito na Tabela 2.
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Grupo A (USHF) Grupo B (Rotina)

Categoria

103 (44,8%)

100 (42,6%)

Categoria B

112 (48,7%)

124 (52,8%)

Categoria C

11 (4,8%)

Total

226

A

p

11 (4,7%)

235

0,203 (N.S.)

Tabela 2: Escore de Visualização – Distribuição das categorias em ambos os
grupos
Detecção de nódulos hepáticos:
Nos Grupos A e B foram detectados respectivamente 23 (10,0%) e 3
(1,3%) nódulos hepáticos por meio da US, diferença estatisticamente
significante (p<0,001 pelo teste exato de Fisher) (Tabela 3). Vale ressaltar
que nenhum paciente de ambos os grupos apresentou trombose portal. Após
complementação e comprovação pelos critérios de Barcelona através de
exames de TC e/ou RM, ou por análise anatomopatológica, foi possível
demonstrar a presença de CHC em 5 pacientes (0,021%) no Grupo A e 1
paciente (0,004%) no Grupo B. Apenas um dos pacientes do Grupo A
necessitou de complementação com estudo anatomopatológico; os demais
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pacientes, de ambos os grupos, tiveram o diagnóstico de CHC confirmado
através de TC e/ou RM.

Sem nódulo

Grupo A

Grupo B

(USHF)

(Rotina)

207 (90%)

232 (98.7%)

Total

p

439
(94.4%)
<0,001*

Com

23 (10%)

3 (1,3%)

26 (5,6%)

230

235

465

nódulo
Total

Tabela 3: Comparação da detecção de nódulos hepáticos entre os Grupos A
eB

DISCUSSÃO
É

fundamental

que,

em

pacientes

com

risco

elevado

de

desenvolvimento de CHC, a US seja realizada na periodicidade adequada,
com foco no rastreamento, e embasada em um programa de diretrizes bem
estabelecidas, de forma a aumentar a probabilidade de identificação precoce
da lesão neoplásica, elevando assim as chances de cura do paciente.
Diversos estudos já demonstraram que o rastreamento periódico de nódulos
hepáticos está de fato associado ao aumento na detecção precoce do CHC e
na sua resposta a terapias curativas, além de uma melhora estatisticamente
significante na sobrevida global (13-16). Há também evidências na literatura
de que o embasamento do programa de rastreamento nas normas contidas
no US LI-RADS realmente apresentou resultados clinicamente promissores
em múltiplas instituições onde foi adotado (17). Não foram evidenciados,
entretanto, estudos semelhantes ao nosso acerca da implementação de um
programa de rastreamento que englobasse todas as fases acima detalhadas,
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e que realizasse uma análise comparativa com outro grupo pareado,
configurando este como um estudo inédito em tal aspecto.
Em nosso estudo observamos que a construção de um programa
dirigido para o rastreamento de CHC e aplicado em pacientes de alto risco
para seu desenvolvimento aumenta de maneira estatisticamente significante
a detecção de nódulos hepáticos e de CHC.
O

melhor

preparo

dos

profissionais,

que

foram

previamente

treinados nos conceitos contidos no US LI-RADS®, pode ter sido fator
importante para o aumento da detecção de nódulos, uma vez que a US é um
exame operador-dependente. Ainda, é consenso na literatura o fato que um
treinamento prévio eficaz do examinador é um fator determinante para a
acurácia do exame ultrassonográfico (18).
Outro fator que pode ter apresentado relevância para a obtenção dos
nossos resultados foi a realização de um exame ultrassonográfico focado na
avaliação hepática, especialmente na detecção de lesões focais e na
trombose da veia porta. Dessa forma, é possível dedicar maior tempo à
pesquisa de achados que serão mais significativos para esse grupo de
pacientes, em detrimento da análise de outros órgãos, incluídos nos estudos
de US de abdome total ou de abdome superior. Apesar disso, no nosso
serviço ainda é comum a solicitação desses exames, erroneamente
considerados mais completos e apropriados, em relação à USHF.
Provavelmente pelo fato de que a solicitação da US focada na avaliação
hepática já é uma recomendação universalmente difundida e bem
implementada em diversas instituições, não foram evidenciados estudos na
literatura que comparassem esta técnica focada com a US de abdome
total/superior. É clara, entretanto, a importância de se seguir fielmente suas
recomendações técnicas e seu padrão de documentação (8, 19, 20).
Houve ainda importantes alterações no modelo do relatório, de forma
que a formatação de um laudo estruturado permitiu direcionar o estudo para
a identificação e descrição das características mais importantes da lesão
focal, quando presente. Dessa maneira, foi possível resumir os achados
encontrados e determinar um acompanhamento mais adequado para cada
paciente, baseado em diretrizes internacionais. Diversos estudos anteriores,
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realizados no contexto de outras condições clínicas, demonstraram que
apesar de o laudo estruturado ainda ser pouco utilizado, é um modelo bem
aceito pelos profissionais envolvidos no atendimento dos pacientes,
especialmente

por

sua

facilidade

na

extração

de

informações

imprescindíveis do caso e determinação da conduta (21-23).
Outra importante estratégia foi conferir um papel mais ativo para o
radiologista na condução dos pacientes. Na presença de lesão suspeita, o
próprio

examinador

assumiu

a

condução

do

paciente

para

a

complementação com estudo de TC ou RM com MDC endovenoso,
contribuindo assim para agilizar

o fluxo diagnóstico. Embora não sejam

específicos para o contexto do rastreio ultrassonográfico do CHC, outros
estudos já demonstraram a importância do radiologista exercer uma função
mais participativa no esclarecimento da etiologia da condição do paciente
especialmente no caso de achados críticos em exames de imagem, e na
comunicação precoce à equipe multiprofissional, eventualmente contribuindo
para a aceleração do seu diagnóstico e planejamento terapêutico (24-26).
Vale ressaltar que o nosso estudo apresentou algumas
importantes limitações, especialmente no que se refere à presença de mais
de uma variável distinguindo os grupos analisados. Existem vários fatores
que podem ter influenciado na maior detecção de nódulos no grupo A; entre
eles, podemos citar o treinamento prévio dos examinadores, o foco no exame
ultrassonográfico na análise do fígado e na busca direcionada do nódulo, e o
maior comprometimento por parte dos examinadores envolvidos. Este último
fator é apenas especulativo e não mensurável, porém, deve ser considerado
uma

vez

que

os

profissionais

responsáveis

pela

USHF

sabiam

antecipadamente o cunho científico do exame, e possivelmente o realizaram
com maior afinco. Também não é possível analisar a diferença técnica entre
os exames, já que parâmetros como seu tempo de realização ou qualidade
da varredura hepática não foram mensurados. Por outro lado, o treinamento
prévio dos examinadores consiste em um parâmetro objetivo e avaliável,
sendo possível presumir que foi o principal fator determinante da maior
sensibilidade.
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Outra potencial limitação foi o fato de que os grupos não foram autopareados, cenário ideal para uma análise estatística mais fidedigna. Ambos
os grupos foram, entretanto, pareados entre si, permitindo uma análise
comparativa suficientemente confiável de seus dados. Por fim, tanto no
Grupo submetido à USHF quanto no Grupo da Rotina, foi encontrada uma
baixa incidência de nódulos hepáticos (respectivamente de 10% e 1,3%), e
uma ainda menor proporção de CHC (respectivamente 2,1% e 0,4%) em
relação à literatura, que apresenta detecção da neoplasia variando de 6,6% a
30,7%, resultados discrepantes nas diferentes instituições (27). Esta
discrepância pode ser atribuída ao fato de termos utilizado a US como
ferramenta de detecção do CHC, método este que possui uma baixa
sensibilidade, especialmente para lesões em estágio inicial (28) quando
comparada à TC ou RM com MDC, métodos habitualmente utilizados para
mensuração da incidência de CHC na população de risco (29).
Uma proposta que nasce à partir dos resultados obtidos neste estudo
consiste em substituir progressivamente a US do abdome na rotina pela
USHF nos pacientes de alto risco da instituição, de forma a incorporar ao
serviço, especialmente àqueles setores que realizam a solicitação do exame,
a nova metodologia de rastreamento. Outra meta é continuar promovendo
periodicamente o treinamento ultrassonográfico e a qualificação dos demais
profissionais sobre as informações descritas no LI-RADS®, incluindo todos
os residentes de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da instituição. Para
isso, cursos de educação continuada promovidos pelo departamento e outros
cursos hands-on são essenciais. Outra importante medida que, quando
realizada, tornará o estudo mais robusto, consiste no auto-pareamento do
grupo de estudo, o auto-pareamento dos examinadores antes e após a
conclusão do treinamento específico e a análise individual de cada uma das
variáveis,

permitindo

avaliar

com

melhor

consistência

aquelas

que

determinaram os desfechos encontrados.
Os resultados obtidos neste estudo permitem sugerir que a adoção de
um programa de rastreamento realizado através de USHF e aplicado em
pacientes com alto risco aumenta de maneira estatisticamente significante a
frequência de detecção de nódulos hepáticos e de CHC. Ainda há
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oportunidades para análises mais aprofundadas a respeito dos múltiplos
fatores contidos no programa que contribuíram para tal desfecho.
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