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Quimioembolização transarterial como tratamento
do carcinoma hepatocelular.

analisados, não houve discordância entre os resultados 
obtidos em relação à aplicabilidade do tratamento em 
pacientes com CHC, porém existe discordância em 
relação à efetividade do tratamento em diferentes 
tamanhos tumorais. Mesmo havendo controvérsias na 
literatura quanto à efetividade da TACE em relação ao 
tamanho tumoral, a maioria dos trabalhos convertem 
para a hipótese de que os tumores maiores que 4-5 
centímetros respondem melhor ao tratamento. Apesar 
de não ser considerado um tratamento curativo, por 
raramente ser capaz de eliminar todas as células 
malignas, esse procedimento é benéfico em até 55% dos 
pacientes, levando à redução na velocidade de 
progressão do tumor e na invasão vascular, sendo que 
com estas evidências se sugere uma melhora no tempo 
de sobrevida.

       Hepatocellular Carcinoma (HCC) is one of the most 
serious sequelae of chronic liver disease. The potentially 
curative treatment options are surgical resection and 
liver transplantation. Currently, there are various 
therapeutic modalities for HCC, such as surgical 
resection, transplantation, locus region therapies 
i n cl u d i n g  p e rc u ta n e o u s  e th a n o l  i n je c t i o n ,  
radiofrequency ablation, microwave coagulation 
therapy, chemotherapy, and transcatheter arterial 
embolization and/or transcatheter arterial  
chemoembolization (TACE). The chemoembolization is 
mainly used in larger or multiple tumors, when there 
isn’t possibility of curative treatment (resection or 
transplantation), other palliative treatments (such as 
percutaneous ethanol injection, radioablation or 
microwave) are not available or can not be achieved 
due to the size of lesions and liver function is preserved 
or only slightly changed. Therefore, the aim of this 
manuscript was review to stipulate the actual 
effectiveness of chemoembolization treatment of HCC. 
According to the work reviewed, there were 
discrepancies between the results obtained in relation 
to the applicability of treatment in patients with HCC, 
but there was disagreement regarding the  

    Carcinoma Hepatocelular (CHC) é uma das mais 
graves sequelas da doença hepática crônica. As opções 
terapêuticas potencialmente curativas são a ressecção 
cirúrgica e o transplante hepático. Atualmente, podem-
se executar diversas modalidades terapêuticas para 
CHC, tais como a ressecção cirúrgica, transplante, 
terapias locorregionais, incluindo injeção percutânea 
de etanol, ablação por radiofrequência, terapia de 
coagulação por microondas, quimioterapia e 
embolização arterial por transcateter e/ou 
quimioembolização arterial por transcateter (TACE). A 
quimioembolização é utilizada principalmente em 
tumores maiores ou múltiplos, onde não há 
possibilidade de tratamento curativo (ressecção ou 
transplante), outros tratamentos paliativos (como a 
injeção percutânea de etanol, radioablação ou 
microondas) não estão disponíveis ou não podem ser 
realizados pelo tamanho das lesões e a função hepática 
está preservada ou apenas pouco alterada. Com isso, o
 objetivo deste artigo de revisão foi estabelecer qual a 
real eficácia da quimioembolização no tratamento do 
carcinoma hepatocelular. De acordo com os trabalhos 
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Figura1: 
volumoso (setas). Fonte: www.hepcentro.com.br.

Arteriografia demonstrando um hepatocarcinoma 

       Tipicamente, há um único ramo da artéria hepática 
que leva sangue até o hepatocarcinoma, que é uma 
lesão sustentada também tipicamente apenas por 
sangue arterial, ao contrário do restante do fígado, que 
é sustentado por sangue arterial e venoso, com 
prevalência do segundo (Figura 2).

Figura 2:
sustentada tipicamente apenas por sangue arterial.

 Descrição esquemática demonstrando que a lesão é 

Figura 3:
introdução do cateter na arteríola nutridora.

 Descrição esquemática do procedimento de 

      O cateter então é introduzido com a ajuda do Raio-X 
até a arteríola responsável pela nutrição do tumor, o 
mais próximo possível do mesmo (Figura 3).

  Através do cateter,  injeta-se uma droga 
quimioterápica, geralmente lipiodol associado à 
doxorubicina,  mitomicina ou c isplat ina.  O 
quimioterápico será distribuído especificamente na 
área irrigada por essa arteríola, permitindo uma 
concentração da medicação muito maior do que a 
utilizada na quimioterapia sistêmica (Figura 4).
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effectiveness of treatment in different tumor 
dimensions. Even with controversies in the literature 
about the effectiveness of TACE in relation to tumor size, 
most of the work to convert the hypothesis that the 
tumors larger than 4-5 centimeters respond better to 
treatment. Although not considered a curative 
treatment, because rarely is able to eliminate all 
malignant cells, this procedure is beneficial in up to 55% 
of patients, leading to reduction in the rate of 
progression of the tumor and vascular invasion,  
suggesting an improvement in survival time.

    Carcinoma hepatocelular (CHC) é uma das mais 
graves sequelas de doença hepática crônica. As opções 
terapêuticas potencialmente curativas são a ressecção 
cirúrgica e o transplante hepático. Na maioria dos 
pacientes com CHC, a apresentação clínica dos tumores 
irressecáveis se deve ao diagnóstico tardio, quando já 
houve envolvimento intra-hepático das grandes veias 
hepáticas ou do tronco da veia porta,  da 
multicentricidade (diversos nódulos) ou à má reserva 

(1,2)
funcional hepática devido à cirrose pré-existente , 
enquanto os não transplantáveis se deve a tumores em 
fase muito avançada ou paciente com grave 

(1)comorbidade . 
   As terapias para CHC têm apresentado notável 
desenvolvimento nas últimas duas décadas e o 
prognóstico dessa doença apresentou melhora 
significativa. Atualmente, pode-se executar diversas 
modalidades terapêuticas, tais como a ressecção 
cirúrgica, transplante, terapias locorregionais, 
incluindo injeção percutânea de etanol (PEI), ablação 
por radiofrequência (RFA), terapia de coagulação por 
microondas (MCT), quimioterapia e embolização 
arterial por transcateter (TAE) e/ou quimio-

(3)embolização arterial por transcateter (TACE) .
       A quimioembolização é utilizada principalmente em 
tumores maiores ou múltiplos, quando não há 
possibilidade de tratamento curativo (ressecção ou 
transplante), outros tratamentos paliativos (como a 
injeção percutânea de etanol, radioablação ou 
microondas) não estão disponíveis ou não podem ser 
realizados pelo tamanho das lesões e a função hepática 

(4)está preservada ou apenas pouco alterada .

Como é realizada a quimioembolização  

   Um cateter é introduzido na artéria femoral, sob 
anestesia local. É então empurrado através da artéria, 
acompanhado por Raio-X, até chegar à artéria hepática. 
O cateter é então empurrado cuidadosamente pelos 
ramos da artéria hepática até o lobo onde o tumor está 
localizado. Injeta-se  um líquido de contraste para 
avaliar os vasos que levam até o tumor (Figura 1).
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    Após a injeção do quimioterápico, realiza-se a 
embolização. Através do cateter, injeta-se uma 
substância estranha ao corpo, geralmente microesferas, 
gelatina ou espuma, que obstrui a arteríola e, com isso, 
interrompe a chegada de sangue para a área irrigada 

(2,4,5)pelo vaso  (Figura 5).

  Com a falta de sangue e o efeito tóxico do 
quimioterápico, ocorre necrose (morte de células) em 
toda a área que era irrigada pelo vaso cateterizado. 
Mesmo tendo irrigação mista (arterial e venosa), a área 
afetada não-tumoral também sofre um menor grau de 
necrose, pois há a ação do quimioterápico e geralmente 
trata-se de um tecido já doente, pois a grande maioria 
dos hepatocarcinomas ocorre em portadores de cirrose. 
Além dos sintomas causados pela necrose (febre e dor 
local), pode haver piora da função hepática, geralmente 
proporcional à área afetada e à função prévia do 

(2,4)fígado .
   Com isso, o objetivo deste artigo de revisão foi 
estabelecer qual a real eficácia da quimioembolização 
no tratamento do carcinoma hepatocelular. 

   Após a busca do tema em bases de dados
de literaturas científicas, a saber, BIREME, PUBMED, 
SciELO e LILACS, realizou-se revisão da literatura 
levantada, com seleção qualitativa e prévia dos artigos 
na íntegra, ou seja apenas os artigos que estão 
relacionados diretamente com estes procedimentos, os 
quais foram limitados às publicações dos últimos 14 
anos para que se pudesse observar a evolução atual 
destes procedimentos.

Figura 5:
embolização, interrompendo a chegada de sangue na área que 
era irrigada pelo vaso.

 Descrição esquemática do procedimento de 

       De acordo com os trabalhos analisados, não houve 
discordâncias entre os resultados obtidos em relação à 
aplicabilidade do tratamento em pacientes com HCC, 
porém houve discordância em relação à efetividade do 
tratamento em diferentes volumes tumorais.         

(6)        Segundo Ryder e colaboradores, em 1996 , no total, 
118 dos 185 (65%) doentes foram excluídos do 
tratamento de quimioembolização devido à oclusão da 
veia porta (n = 36), cirrose descompensada (n = 44), 
entre outros fatores. Nos doentes com massa tumoral 
pequena (n = 18), 8 mostraram uma resposta parcial e 2 
tiveram resposta completa (taxa de resposta global 
56%). Um dos pacientes com HCC multifocal, com 
pequena massa tumoral, teve resposta completa ao 
tratamento e foi subsequentemente submetido a 
transplante hepático sem recorrência (27 meses) e 
apresentou doença mínima residual presente no fígado 
transplantado.
   O gráfico 1,  representa a forma clássica e 
internacionalmente aceita, da demonstração da 
sobrevivência dos pacientes tratados com a 
quimioembolização arterial comparada com a dos que 
foram submetidos a outros tratamentos não- 

(6)
cirúrgicos .

Gráfico 1:
quimioembolização arterial comparada com a dos que foram 
submetidos a outros tratamentos não cirúrgicos.

 Índice de sobrevida dos pacientes tratados com a 

        Este estudo mostrou que a quimioembolização pode 
produzir uma redução substancial no tamanho do 
tumor, avaliada radiologicamente, mas é pouco 
provável que o efeito benéfico possa ser considerado nos 
doentes que apresentam grande massa tumoral ou 
grave doença hepática. Os resultados sugerem que este 
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MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Figura 4:
introdução do quimioterápico pelo cateter na arteríola 
nutridora que deverá chegar até o tecido-alvo.

 Descrição esquemática do procedimento de 
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     O impacto do tratamento pré-operatório com TACE 
foi diferente para doentes submetidos à ressecção ou 
transplante e seria melhor se discutido separadamente.    
   Chung-Mau Lo e colaboradores desenvolveram um 

(8)
trabalho randomizado em 2002  incluindo 40 
pacientes com HCC irressecável e 40 pacientes do grupo 
controle (apenas com tratamento sintomático). A 
quimioembolização resultou em uma resposta tumoral 
marcada, e os índices de sobrevivência foram 
significativamente superiores no grupo TACE (1 ano, 
57%; 2 anos, 31%; 3 anos, 26%) do que no grupo 
controle (1 ano, 32%; 2 anos, 11%; 3 anos, 3%; P = ,002). 
Quando utilizado o modelo de multivariáveis Cox, o 
benefício de sobrevivência nos pacientes TACE 
permaneceu significativo. Embora a morte por 
insuficiência hepática tenha sido mais frequente em 
pacientes que receberam TACE, a função hepática não 
foi significativamente diferente entre os sobreviventes. 
Nos pacientes com HCC irressecável, a TACE melhorou 
significativamente a sobrevivência e pode ser 
considerada uma forma eficaz de tratamento.
         Em um trabalho recentemente publicado, Grosso M 

(9)e colaboradores, 2008 , foi analisado entre dezembro 
de 2005 e março de 2007, um grupo de 50 pacientes 
tratados com TACE seletivo. No primeiro mês de 
acompanhamento, a resposta completa do tumor foi 
observada em 24 dos 50 pacientes (48%), resposta 
parcial ocorreu em 18 dos 50 pacientes (36%), doença 
estável em 8 de 50 pacientes (16%), e não houve casos 
de progressão da doença. Após 6 meses de seguimento, 
restaram 31 dos 50 doentes. A resposta completa do 
tumor foi obtida em 16 dos 31 (51,6%), resposta parcial 
em 8 dos 31 (25,8%),e doença progressiva em 7 de 31 
(22,6%) pacientes. Essa experiência demonstra que o 
uso inicial de TACE é viável, bem tolerado, tem uma 
baixa taxa de complicações e está associada com uma
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tratamento é susceptível de ser clinicamente útil nos 
pacientes com tumores pequenos e com boa função 
hepática, mas não é provável que seja benéfico para os 
pacientes com tumores acima 4 cm de diâmetro e exerce 
um maior risco de complicações neste grupo.
    Em um estudo realizado no First Department of 

(5)Surgery, Fukuoka University Hospital, 1996 , 105 
pacientes receberam a Quimioembolização Arterial 
Transcateter (TACE) no pré-operatório e 35 não 
receberam. No grupo TACE e no não-TACE, as taxas de 
sobrevivência após a ressecção cirúrgica foram, 
respectivamente, de 90,9% e 96,9% em 1 ano, de 77,9% e 
67,8% em 3 anos, e de 53,2% e 46,4% em 5 anos. Já as 
taxas de sobrevida sem a doença do grupo TACE e do não-
TACE foram, respectivamente, de 69,7% e 68,8% em 1 
ano, de 37,6% e 33,7% em 3 anos, e de 30,2% e 28,8% em 
5 anos. Não houve, estatisticamente, diferenças na 
sobrevivência ou sobrevida entre os dois grupos 
analisados. A redução do tamanho tumoral foi 
conseguida em 64 dos 105 pacientes (61,0%) que 
sofreram TACE. Em particular, o tamanho tumoral foi 
significativamente reduzido em 25 de 36 pacientes 
(69,6%) com lesões maiores do que 5 cm de diâmetro. A 
taxa máxima de redução do tumor após TACE foi de 
63,6%. O TACE deverá ser utilizado apenas para reduzir 
a massa tumoral em pacientes com ressecabilidade 
limítrofe. Nesses pacientes, é possível aumentar a 
ressecabilidade do CHC e melhorar o curso pós-
operatório devido à eficácia da ressecção, atingindo um 
melhor prognóstico a longo prazo.
    Já no trabalho realizado por Pietro E. Majno e 

(7)colaboradores, em 1997 , a TACE foi realizada antes da 
cirurgia em 49 de 76 doentes submetidos à ressecção e 
em 54 de 111 doentes submetidos a transplante 
hepático. Na ressecção hepática, a redução do tumor por 
TACE (21 de 49 doentes [42%]) e a necrose total do 
tumor (24 de 49 doentes [50%]), foram associadas a 
uma melhor sobrevida livre de doença, do que o grupo 
TACE não responsivo ou no grupo não TACE. Cinco 
pacientes (10%) com tumores anteriormente 
irressecáveis, puderam ser ressecados após redução. No 
transplante hepático, a redução de tumores > 3 cm (19 
dos 35 doentes [54%]) e necrose total do tumor (15 de 54 
doentes [28%]) foram associados a uma melhor 
sobrevida sem doença do que a TACE com resposta 
incompleta ou não TACE. A análise multivariada dos 
fatores associados com a resposta mostrou que a 
redução por TACE ocorreu com maior frequência em 
tumores > 5 cm. A Figura 6 exemplifica o tratamento 
com TACE, de um paciente de 68 anos com cirrose 
hepática induzida por álcool, apresentando um tumor 
de 5 cm envolvendo os segmentos 5 e 8 do fígado (A), 
aparecendo como uma lesão hipervascular à 
arteriografia (B). O tamanho do tumor foi reduzido para 
3 cm após 3 cursos de TACE (C). O doente sofreu uma 
embolização da veia porta dois anos depois e realizou 
uma hepatectomia um mês após o tratamento (D). O 
paciente não apresentou recorrência 2 anos após a 
hepatectomia.
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Figura 6:
exemplificam o tratamento com TACE. A: Tumor de 5 cm 
envolvendo os segmentos 5 e 8 do fígado (setas). B: 
aparecendo como uma lesão hipervascular à arteriografia. C: 
O tamanho do tumor foi reduzido a 3 cm após 3 cursos de TACE 
(seta maior). D: Após embolização da veia porta e 
hepatectomia.

 Tomografia computadorizada e arteriografia 
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 resposta tumoral promissora.
    

      Mesmo havendo controvérsias na literatura quanto 
à efetividade da TACE em relação ao tamanho tumoral, 
a maioria dos trabalhos convertem para a hipótese de 
que os tumores maiores que 4-5 centímetros respondem 
melhor ao tratamento.
   Apesar de não ser considerado um tratamento 
curativo por raramente ser capaz de eliminar todas as 
células malignas, esse procedimento é benéfico em até 

(4)55% dos pacientes como apresentado , levando à 
redução na velocidade de progressão do tumor e na 
invasão vascular, com evidências sugerindo uma 
melhora no tempo de sobrevida.

CONCLUSÃO
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