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1.º Congresso Português
do Cancro do Pulmão

Nos passados dias 14 e 15 de Outubro teve lugar o 1º Congresso Português do Cancro do Pulmão, no Hotel
Meridien, em Lisboa.
Estiveram presentes cerca de 250 participantes, para além de um grupo alargado de palestrantes nacionais
e internacionais, peritos em diversas áreas e especialistas no tratamento do cancro do pulmão.
Tendo como um dos objectivos a abordagem multidisciplinar do cancro do pulmão, procurou-se a troca de
experiências sobre a problemática dos Grupos Cooperativos e os Ensaios Clínicos.
Faziam parte do programa 5 conferências e 4 sessões de debate, tendo permitido a discussão de aspectos
tão relevantes como a Epidemiologia, as novas técnicas imagiológicas de diagnóstico e tratamento e os recentes
avanços na cirurgia e na radioterapia como tratamento no cancro do pulmão.
A abertura oficial do Congresso foi feita pelo Dr. Fernando Barata, presidente do Grupo de Estudos do Cancro
do Pulmão.

14 de Outubro de 2005 ( Sexta-Feira)
14th October 2005 (Friday)

12.30 – 13.00
Abertura Oficial do Congresso / Opening Session
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09.30 – 10.00
Conferência: GRUPOS COOPERATIVOS NA
EUROPA: HOJE E AMANHÃ
Lecture: COOPERATIVE GROUPS IN EUROPE:
TODAY AND TOMORROW
Jan van Meerbeeck (Bélgica)

Comentador / Discussant: Agostinho Costa (Lisboa)
10.00 – 11.00

Sessão: CANCRO DO PULMÃO EM PORTUGAL
Session I: LUNG CANCER IN PORTUGAL
Moderador / Chairman: Renato Sotto-Mayor (Lisboa)
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EPIDEMIOLOGIA
EPIDEMIOLOGY
Fátima Figueiredo (Lisboa)

RECURSOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
DIAGNOSIS AND TREATMENT RESOURCES
Venceslau Hespanhol (Porto)

11.30 – 12.30
II Sessão: IMAGIOLOGIA TORÁCICA
Session II: THORACIC IMAGING
Moderador / Chairman: Caseiro Alves (Coimbra)
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VALOR DA PET NO CANCRO DO PULMÃO
ROLE OF PET-SCAN IN LUNG CANCER
Jan van Meerbeeck (Bélgica)

NOVAS TÉCNICAS: DO DIAGNÓSTICO AO
TRATAMENTO
NEW TECHNICS: FROM DIAGNOSIS TO
TREATMENT
Paula Campos (Lisboa)

14.30 – 15.00
Conferência: ÉTICA E CANCRO DO PULMÃO
Lecture: ETHICS AND LUNG CANCER
Jorge Melo (Lisboa)
Comentador / Discussant: Silvério Marques (Lisboa)
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15 de Outubro de 2005 (Sábado)
15th October 2005 (Saturday)

10.00 – 11.00
III Sessão: CIRURGIA TORÁCICA
Session III: THORACIC SURGERY

Moderador / Chairman: Hernâni Lencastre (Porto)

CANCRO DO PULMÃO NÃO PEQUENAS
CÉLULAS
NON-SMALL CELL LUNG CANCER
João Bernardo (Coimbra)
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CANCRO DO PULMÃO DE PEQUENAS
CÉLULAS
SMALL CELL LUNG CANCER
José Miranda (Porto)

11.30 – 12.30
IV Sessão: RADIOTERAPIA
Session IV: RADIOTHERAPY
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Moderador / Chairman: Francisco Mascarenhas
(Lisboa)

RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE
MODULADA
INTENSITY MODULATED RADIATION
THERAPY
Angels Rovirosa (Espanha)

IRRADIAÇÃO PROFILÁCTICA CRANIANA
PROPHILACTIC CRANIAL IRRADIATION
Cármen Calçada (Porto)
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12.30 – 13.00
Conferência: TERAPÊUTICAS ALVO NO CANCRO
DO PULMÃO
Lecture: TARGETED THERAPIES IN LUNG
CANCER
Nick Thatcher (UK)

Comentador / Discussant: Bartomeu Massuti
(Espanha)

14.30 – 15.00
Conferência: ENSAIOS CLÍNICOS DE INICIATIVA
DO INVESTIGADOR
Lecture: INDEPENDENT CLINICAL TRIALS
Bartomeu Massuti (Espanha)

Comentador/Discussant: Giorgio Scagliotti (Itália)
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Nos intervalos do congresso, pode-se visitar
uma exposição de informação médica,
promovida pela indústria.

À noite realizou-se um jantar no Castelo de S. Jorge, seguido
de um espectáculo musical, espaço esse aproveitado para
o convívio entre os diversos profissionais das diferentes
áreas.

No final do evento, a direcção do Grupo de Estudo do Cancro do Pulmão, bem como os
organizadores deste 1º Congresso Português do Cancro do Pulmão consideraram ter cumprido
o objectivo principal que era, sem dúvida, a partilha e aquisição de saber, permitindo assim
melhorar as condições de acesso, diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão em Portugal.
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2.º Congresso Português do GEPC

Programa preliminar
09.30-10.30 Sessão I

11.30-12.30 Sessão IV

Endoscopia no Cancro do Pulmão
A - Diagnóstico e Estadiamento
B - Terapêutica

Inovações técnicas da radioterapia do cancro
do pulmão
A - Braquiterapia
B - Radiocirurgia

10.30-11.00

Visita aos Posters

12.30-14.30
Almoço

11.00-11.30

Conferência: Estadiamento mediastínico

14.30-15.00

11.30-12.30 Sessão II

15-00-17.00

Avanços no Tratamento do estádio III
A - Quimioterapia no CPNPC
B - A Cirurgia nos CPNPC IIIB (T4N0-1)

Conferência: Abordagem do doente com PS=2
Simposium Satélite LILLY FARMA
20.00

Jantar do Congresso
12.30-14.30

Almoço
10.00-11.00 Sessão V
14.30-15.00

Conferência: Consentimento Informado
15.00-17.00

Simposium Satélite ROCHE

Estado da Arte no Cancro do Pulmão de
Pequenas Células
A - Doença limitada
B - Doença disseminada
11.00-11.30

09.30-10.30 Sessão III
Anatomia Patológica

A - Citologia no Cancro do pulmão
B - Novas Técnicas Histopatológicas no
Cancro do Pulmão
10.30-11.00

Visita aos Posters
11.00-11.30

Cancro do Pulmão em Portugal - Perspectivas
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Intervalo
11.30-12.30

Discussão de posters seleccionados. Atribuição
de prémios
12.30

Encerramento do Congresso e Conclusões
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“Minha fé em todas as colheitas do futuro se afirma no presente.”
PABLO NERUDA

No já distante Março de 2004, neste mesmo
espaço, justificava o Presidente do GECP a apresentação desta Revista e realçava os objectivos
do Grupo aquando da sua formação em 2000.
De facto, o cancro do pulmão é um verdadeiro
problema de saúde pública com um impacto
significativo não só nas consultas de Medicina
Familiar e da Especialidade, como nos internamentos Hospitalares. Os profissionais de saúde
têm de estar preparados para uma melhor prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e investigação, de maneira a prestar bons cuidados aos
doentes.
Depois de identificados alguns dos problemas
existentes, nomeadamente a falta de hábitos de
trabalho em equipa, o GECP criou as condições
para o desenvolvimento de actividades interhospitalares, sobretudo a nível da investigação
clínica.
Apesar dos condicionalismos, podemos considerar que houve uma boa adesão e excelente
colaboração nos ensaios clínicos propostos.
Com efeito:
- foi possível terminar rapidamente um estudo
com aleatorização e inclusão de 220 doentes e
apresentar os seus resultados internacionalmente;
- um outro estudo em curso com 123 doentes
encontra-se na fase final do período de inclusão;
- os outros ensaios, por abrangerem uma população de doentes mais restritiva, apresentam
algumas dificuldades de recrutamento, como é
natural.

Da actividade formativa destacam-se as duas
Reuniões Anuais que contaram sempre com um
grande número de sócios e contribuíram para a
actualização de temas importantes na prática
clínica desde a metodologia dos ensaios clínicos,
à qualidade de vida, ao planeamento da radioterapia, etc. etc.
A, em boa hora, arrojada decisão de realização
de um 1º Congresso Português do Cancro do
Pulmão ao reunir especialistas de todas as áreas
e com prelectores Nacionais e Internacionais de
reconhecido mérito, foi o culminar dessa pretendida formação não só pela qualidade dos conhecimentos transmitidos, mas também pela possibilidade de discussão e partilha de experiências.
Porque essa realização foi um sucesso, (que
continuaremos a prosseguir…), temos já programado o 2º Congresso Português do Cancro do
Pulmão para o próximo mês de Outubro, que se
adivinha ser ainda mais participado.
Todos sabemos que a actividade do GECP não
se esgota aqui.
São necessárias propostas que abram novas
perspectivas futuras!
Muito há para fazer.
O caminho, diz o povo com razão, faz-se caminhando.
É o que o GECP tem feito na companhia de
muitos colegas.
Que queremos sejam cada vez mais!
Encarnação Teixeira
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Editorial

Sou um estudante do 5.º ano da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
Dada a minha admiração e interesse pelo trabalho desenvolvido pela Revista do Grupo de Estudos do
Cancro do Pulmão, venho solicitar a disponibilidade de oferta da revista. Espero que características
como a qualidade, excelência e rigor continuem a pautar a vossa actividade por tempos vindouros.
Pedro Oliveira

Neste número da Revista damos conta do que consideramos serem importantes estímulos
para que todos os que têm estado envolvidos neste projecto se empenhem em lhe dar
continuidade e vençam as dificuldades que é preciso ultrapassar.
E são duas fortes motivações que nos renovam o ânimo:
- em primeiro lugar, a mensagem de apreço e de estímulo do Pedro Oliveira, de Lisboa,
que aqui reproduzimos. É com imensa satisfação que o incluímos na nossa lista de
destinatários.
- a segunda motivação é a escolha da nossa Revista para a publicação de um artigo de
revisão que tem como principais autores alunos da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra. É um texto oportuno sobre um tema importante da nossa
actividade clínica diária, que é a avaliação dos gânglios torácicos, e àcerca do qual continua a não haver consenso.
Obrigado a estes jovens futuros/actuais colegas pelo incentivo e pela confiança que em
nós depositam.
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Pela primeira vez, publicamos os resultados dum ensaio clínico que envolveu pneumologistas
de vários hospitais portugueses, reflectindo o espírito de unidade e colaboração que viria a
consubstanciar-se na criação do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão. Damos assim
cumprimento a um dos pressupostos que motivaram o surgimento da Revista do GECP que
é a necessidade de divulgar o esforço científico de todos os que em Portugal se dedicam ao
estudo do cancro do pulmão.
Dar a conhecer que somos capazes de trabalhar em conjunto e de participar em projectos
comuns e que temos capacidade para organizar reuniões de nível internacional como foi o 1.º
Congresso Português do Cancro do Pulmão, de que damos algumas notas neste número da
Revista, é afirmar o empenho de todos os profissionais congregados no GECP no
enriquecimento do conhecimento médico e, em consequência, na melhoria da qualidade dos
cuidados que prestamos aos nossos doentes.

Agostinho Costa
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Artigo original

Estudo de fase II, multicêntrico, randomizado de
vinorelbina e gemcitabina versus carboplatina e
gemcitabina, no carcinoma pulmonar não de
pequenas células, doença avançada
Phase II multicenter, randomized trial of vinorelbine plus
gemcitabine versus carboplatin plus gemcitabine in
advanced non-small-cell lung cancer
Fernando Barata1, Bárbara Parente2, João Cunha3, Ana Fernandes4,
Ana Figueiredo1, Sara Conde2, Ana Barroso2, Jorge Seada2
fjbarata@clix.pt

1
4

Centro Hospitalar de Coimbra; 2Centro Hospital de Vila Nova de Gaia; 3 Hospital de S. Marcos, Braga;
Hospital de S. Pedro, Vila Real. Portugal

RESUMO
Nos centros envolvidos no estudo, a associação de carboplatina com gemcitabina (CG) constitui a
terapêutica utilizada habitualmente no carcinoma pulmonar não de pequenas células (CPNPC), doença
avançada. A combinação de dois novos fármacos, sem derivados da platina, tem-se apresentado com idêntica
eficácia.
Neste estudo multicêntrico de Fase II procurámos comparar a eficácia e a toxicidade da combinação
vinorelbina com gemcitabina (VG) versus CG em doentes com CPNPC, doença avançada, não tratados
previamente. O tratamento consistiu em: VG - vinorelbina 25 mg/m2 dias 1 e 8 + gemcitabina 1 000 mg/m2 dias
1 e 8, ciclos de 21 dias; CG - carboplatina AUC 5 dia 1 + gemcitabina 1 250 mg/m2 dias 1 e 8, ciclos de 21 dias.
De Janeiro de 2000 a Setembro de 2001, foram randomizados 90 doentes, 46 para VG e 44 para CG. Não
se observaram diferenças estatisticamente significativas entre os 2 braços no que respeita ao sexo, idade
mediana, estádios, PS, tipos histológicos, locais de metastização.

Revista GECP 2005; 2: 09-20
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Não se registou qualquer toxicidade hematológica de grau 4. Anemia grau 2&3 registou-se em 12 e 19,6 %
dos doentes dos braços VG e CG, respectivamente. Neutropenia grau 2&3 em 13,3 % VG e 14 % CG. Toxicidade
não hematológica mínima.
A taxa de respostas foi de 33 % no braço VG e de 39 % no CG. A sobrevivência mediana foi de 28.1 e de 29
semanas, respectivamente para o esquema VG e CG.
Ambos os esquemas terapêuticos são activos e bem tolerados no tratamento do CPNPC, sem diferenças
estatisticamente significativas tanto na eficácia como na toxicidade.

ABSTRACT
In our centers, carboplatin plus gemcitabine is the combination most frequently prescribed for the treatment
of advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). However, several new regimens including new anticancer
agents have shown remarkable activity even without platinum.
In this phase II multicenter study, patients were randomized to receive either vinorelbine plus gemcitabine
(VG) or carboplatin plus gemcitabine (CG) regimens for the treatment of advanced NSCLC. The aim was to
evaluate and compare the efficacy and the toxicity of these two-drug combinations.
Inclusion criteria were: chemotherapy-naive patients with histologically or citologically confirmed NSCLC;
stage IIIB (pleural effusion) or IV; two-dimensionally measurable disease; performance status < 2; adequate
bone marrow, renal and liver functions; no brain metastases; estimated life expectancy of at least 12 weeks.
Treatment schedule: VG - vinorelbine 25 mg/m2 followed by gemcitabine 1 000 mg/m2, both on days 1 and 8,
every 3 weeks; CG - carboplatin AUC 5, day 1, plus gemcitabine 1 250 mg/m2, days 1 and 8, every 3 weeks.
From January 2000 until September 2001, 90 patients were randomized, 46 to VG and 44 to CG. There were
no significant differences between the patients’ main characteristics in both arms.
No grade 4 hematological toxicities were reported. Grade 2&3 anemia occurred in 12 % VG and 19.6 % CG
patients; grade 2&3 neutropenia in 13.3 % VG and 14 % CG patients, respectively. Thrombocytopenia and nonhematological toxicity was mild and equal in both arms.
Overall response rate was 33 % for VG and 39 % for CG. Median survival was 28.1 and 29 weeks for VG and
CG, respectively.
Both combinations are active and safe regimens for the treatment of advanced NSCLC.

1. INTRODUÇÃO
O cancro do pulmão, doença praticamente
desconhecida no início do século XX, passou a
ser neste século XXI, o tumor mais frequente e a
primeira causa de morte oncológica10.
A nível mundial a incidência tem aumentado
ao ritmo de 0,5 % ao ano, estimando-se hoje em
um milhão e meio de novos casos anuais e
prevendo-se que atinja os dez milhões em 203010.

10

Na União Europeia registam-se cerca de 300
000 novos casos/ano. A incidência anual é de 55,6
por 100 000 no homem e de 10,3 na mulher. Em
termos gerais, a Europa Mediterrânica tem taxas
de incidência mais baixas embora com tendência
crescente9.
Em Portugal, os últimos dados do Registo
Oncológico Nacional disponíveis apontam para
uma incidência de 28,1 no homem e de 5,9 na
mulher por 100 000 habitantes22.
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Mais de 90 % dos doentes com cancro do
pulmão apresentam-se sintomáticos na altura do
diagnóstico o que reflecte, em geral, uma fase
avançada da sua história natural. O carcinoma do
pulmão de não pequenas células (CPNPC) é
responsável por 80 a 85 % de todos os cancros
do pulmão diagnosticados. Destes, 60 a 70 %
são diagnosticados em estádios IIIB e IV5.
Durante os anos 90, uma série de estudos
demonstraram que uma associação dos novos
fármacos - gemcitabina, vinorelbina, paclitaxel,
docetaxel (fármacos de 3ª geração) - com
derivados da platina se traduzia numa significativa
eficácia marginal relativamente a combinações
utilizando fármacos de 2ª geração. Posteriores
meta-análises confirmaram que, em doentes com
bom estado geral, uma poliquimioterapia com
platina prolongava a sobrevida e melhorava a
qualidade de vida. Alguns destes esquemas
acompanhavam-se duma toxicidade significativa,
em especial nos idosos. Fármacos como a
vinorelbina ou a gemcitabina, com baixa toxicidade
quando usados isoladamente, mostravam em
associação com um sal de platina significativa
toxicidade embora com claro benefício na taxa de
respostas e na sobrevida27,28.
Nos centros envolvidos neste estudo, a
associação de carboplatina com gemcitabina
constitui a terapêutica utilizada habitualmente no
CPNPC, doença avançada2,20.
Neste estudo fase II, randomizado, multicêntrico, realizado em doentes com CPNPC, doença
avançada procurámos avaliar e comparar a eficácia
e a toxicidade duma associação sem platina que
incluía vinorelbina e gemcitabina (VG)3 com a
combinação habitualmente utilizada de carboplatina com gemcitabina (CG).

Revista GECP 2005; 2: 09-20

2. DOENTES E MÉTODOS
2.1 Critérios de selecção
Os critérios de inclusão para o presente estudo
foram: a) confirmação histológica ou citológica de
CPNPC nos estádios IIIB (com derrame pleural metastático comprovado) ou IV; b) idade ³ 18 anos; c)
performance status (ECOG) £ 2; d) lesão bidimensional mensurável; e) esperança de vida superior a
12 semanas; f) adequada função renal - creatinina
sérica < 1,5x o limite superior do normal (LSN) - e
hepática (bilirrubina < 1,5 x LSN e transaminases
< 2,0 x LSN); g) adequada função hematopoiética granulócitos > 1,5 x 109/L, hemoglobina > 10g/dL,
plaquetas >100 x 109/L); h) consentimento informado
escrito.
Os critérios de exclusão foram: a) história prévia
de neoplasia; b) utilização prévia de quimioterapia
ou radioterapia; c) mulheres grávidas, lactantes ou
em idade fértil; d) evidência de envolvimento cerebral ou meníngeo; e) infecção activa nos 15 dias
que precederam a entrada no estudo; f) hipersensibilidade documentada a qualquer dos fármacos; g)
doença cardíaca não controlada como angina
instável, enfarte do miocárdio, insuficiência cardíaca
global ³ grau II NYHA e bloqueio AV do 2º ou 3º grau;
h) DPOC com insuficiência respiratória grave (PaO2
< 60 mmHg); factores neurológicos, psicológicos,
sociais ou culturais que possam pôr em risco os
objectivos do estudo.
A avaliação pré-inclusão consistiu duma história
clínica e exame físico completos; radiograma torácico póstero-anterior e lateral; hemograma completo
e bioquímica incluindo função renal, hepática, ionograma, cálcio, proteínas, albumina e LDH; tomografia computorizada (TC) torácica dos vértices até
ao nível das supra-renais; ecografia abdominal
obrigatória e TC abdominal quando indicado; TC
cerebral; cintigrama ósseo quando clínica ou analiticamente indicado. Toda a avaliação laboratorial era
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obtida até 15 dias antes da inclusão enquanto o
estudo imagiológico utilizado não podia ultrapassar
30 dias pré-inclusão.

2.2 Plano de tratamento
Ambos os esquemas foram administrados em
regime ambulatório. A pré-medicação anti-emética,
incluía um antagonista dos receptores 5-HT3 e dexametasona.
A combinação VG iniciava-se pela administração
de vinorelbina na dose de 25 mg/m2, diluída em soro
fisiológico, perfundida em 6 a 10 minutos, seguida
pela administração de gemcitabina 1 000 mg/m2,
diluída em soro fisiológico, em perfusão de 30 minutos.
A combinação CG iniciava-se pela administração
de gemcitabina, 1 250 mg/m2, diluída em soro fisiológico, em perfusão de 30 minutos, seguida pela
administração da carboplatina, diluída em dextrose
em água, em perfusão de 30 minutos, sendo a dose
calculada usando a fórmula de Calvert para uma
AUC de 5 mg/ml.min.
Na combinação VG, ambos os fármacos eram
administrados nos dias 1 e 8 em ciclos de 21 dias.
Na combinação CG, a carboplatina era administrada
no dia 1 e a gemcitabina nos dias 1 e 8 em ciclos de
21 dias.
Um hemograma completo era efectuado nos
dias 1 e 8 de cada ciclo e a bioquímica apenas no dia
1. Neste estudo era obrigatória uma contagem de
neutrófilos > 1,0 x 109/L e de plaquetas > 100 x 109/L
antes da perfusão da fase seguinte do tratamento.
Se qualquer destes valores não fosse cumprido, o
tratamento seria adiado uma semana. Se não houvesse recuperação depois de duas semanas consecutivas ou ocorressem quatro adiamentos, embora
descontinuados, o doente era retirado do estudo.
Quando ocorria uma neutropenia febril (temperatura axilar > 38,5 ºC e neutrófilos < 1, 0 x 109/L) e/ou
uma anemia grau 4, a dose de cada uma dos fár-
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macos do esquema era reduzida em 25 % (carboplatina passava a AUC de 4). Se ocorresse uma
trombocitopenia ou uma neutropenia de grau 4
mantidas mais de 4 dias, as doses sequentes eram
reduzidas em 25 %. Após a redução da dose, pelos
motivos hematológicos descritos, esta mantinha-se
nos ciclos subsequentes. Caso surgisse nova necessidade de redução o doente saía do estudo.
Se ocorresse toxicidade grau 3 a nível hepático
ou renal o ciclo era adiado uma semana; se esta se
mantivesse ou agravasse o doente seria retirado
do estudo. Com qualquer toxicidade de grau 4 a nível
hepático, neurológico ou renal o doente era retirado
de imediato do estudo.
O plano de tratamento previa que todos os doentes fizessem 3 ciclos, salvo toxicidade inaceitável
ou progressão precoce. Os doentes com resposta
objectiva (resposta completa ou parcial) ou com
estabilidade faziam mais 3 ciclos com o mesmo
esquema terapêutico.
Após o período de tratamento, os doentes serão
seguidos e avaliados, com intervalos não superiores
a 6 semanas, até à progressão ou morte.

2.3 Critérios de resposta e toxicidade
Usámos neste estudo, os critérios de resposta
e de toxicidade da OMS. Em todos os doentes a
avaliação de resposta baseou-se na TAC torácica e
na reavaliação imagiológica de toda a lesão inicial
ou avaliação de nova lesão sugerida pela clínica e
pelo laboratório.
Uma resposta completa foi definida como o
desaparecimento de todas as lesões mensuráveis
e avaliáveis em duas observações, com um intervalo
mínimo de quatro semanas, sem aparecimento de
novas lesões e uma resposta parcial como uma
redução < 50 % na soma dos produtos dos dois
maiores diâmetros perpendiculares de todas as
lesões mensuráveis, na ausência de progressão
de qualquer tipo de lesão ou ocorrência de novas
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lesões. Estabilidade foi definida como uma redução
≥ 50 % ou aumento < 25 % da soma dos produtos
dos dois maiores diâmetros perpendiculares de
todas as lesões mensuráveis, não podendo ocorrer
qualquer nova lesão. Foi considerada como progressão um aumento ≥ 25 % da soma dos produtos
dos maiores diâmetros perpendiculares das lesões
mensuráveis ou ocorrência de novas lesões ou
agravamento nítido de qualquer lesão avaliável.
Embora as lesões mensuráveis, bidimensionais
sejam as mais importantes para a avaliação, foram
registadas as lesões unidimensionais (medidas
exclusivamente num diâmetro), as lesões avaliáveis
(com limites mal definidos, diâmetro < 2 mm ou
metástases ósseas), as lesões não avaliáveis (ascite, derrame pleural, linfangite carcinomatosa, metástases osteoblásticas). Considerou-se a melhor
resposta global como a melhor resposta registada
desde o início do tratamento até à progressão da
doença ou à saída do doente do protocolo.

2.4 Análise estatística
Incluímos todos os doentes entre Janeiro de
2000 e Setembro de 2001 com CPNPC que deram
o seu consentimento informado e cumpriam todos
os critérios de inclusão e exclusão previamente
definidos.
Foi objectivo primário do estudo a avaliação da
eficácia - taxa de resposta objectiva - e foram objectivos secundários a avaliação da toxicidade e a
sobrevivência global.
A análise estatística foi efectuada considerando
o princípio de intenção de tratar, ou seja, incluindo
todos os doentes aleatorizados para um dos dois
grupos de tratamento. A homogeneidade entre os
dois grupos de tratamento foi efectuada através do
teste t, para variáveis numéricas, e através do teste
do χ2 ou teste exacto de Fisher para variáveis categóricas. Foram calculadas estimativas pontuais para
as taxas de resposta e respectivos intervalos de
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confiança de 95 %. As taxas de resposta foram comparadas entre os dois grupos de tratamento usando
o teste do χ2. A sobrevivência global, definida como
o tempo decorrido entre o início do tratamento e a
morte, foi estimada segundo as curvas de KaplanMeier. As diferenças entre grupos foram analisadas
através do teste log-rank. O risco relativo (hazard
ratio) foi estimado através da regressão de Cox
considerando o tratamento como variável independente. Todos os testes foram efectuados para duas
caudas considerando um nível de significância de
5 %. O programa SPSS, versão 9, foi utilizado na
análise estatística dos dados. O estudo tinha um
poder de 80 % com um nível de significância de 0.05
para demonstrar a não inferioridade nas taxas de
resposta.

3. RESULTADOS
3.1 Características dos doentes
Neste estudo prospectivo foram randomizados,
entre Janeiro de 2000 e Setembro de 2001, 90
doentes (81 homens e 9 mulheres), 46 para o braço
VG e 44 para o CG. No Quadro 1 mostramos as
suas principais características. A idade mediana
foi de 63 anos para o grupo VG versus (vs) 66 para
o grupo CG. A carga tabágica foi de 50 UMA no
grupo VG e 59 UMA no grupo CG. Quanto ao
estadiamento, 72 % (33/46) doentes do grupo VG
e 80 % (35/44) doentes do grupo CG estavam no
estádio IV . Relativamente ao performance status, 63 % no grupo VG tinham PS 0/1 contra
73 % do grupo CG. O adenocarcinoma foi o tumor
mais frequente, em ambos os braços, seguido do
carcinoma epidermóide. Nenhuma destas
diferenças é estatisticamente significativa.
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Quadro 1
Características dos doentes

Sexo
Masculino
Feminino
Idade
Mediana
(mín. - máx.)
Tabagismo
Não
Sim
UMA: média (± DP)
Estádio
IIIB
IV
Metástases
Pulmonares
Ósseas
Hepáticas
PS
0-1
2
Histologia
Adeno
Epidermóide
CPNPC

Vinorelbina
Gemcitabina

Carboplatina
Gemcitabina

41 (89.1 %)
5 (10.9 %)

40 (90.9 %)
4 (9.1 %)

0.999

63
(40 - 77)

66
(44 - 77)

0.211

11
35
50 (± 22)

8
36
59 (± 29)

13 (28.2 %)
33 (71.7 %)

9 (20.5 %)
35 (79.5 %)

18 (54.5 %)
9 (27.3 %)
4 (12.1 %)

19 (54.3 %)
8 (22.9 %)
6 (17.1 %)

29 (63.1 %)
17 (36.9 %)

32 (72.7 %)
12 (27.3 %)

25 (54.3 %)
6 (13.1 %)
15 (32.6 %)

22 (50.0 %)
3 (6.8 %)
19 (43.2 %)

3.2 Toxicidade
Foram administrados 166 ciclos no grupo VG
e 143 no grupo CG. A mediana foi de 4,1 ciclos
no grupo VG vs 4,2 no CG. Registaram-se 14
adiamentos no grupo CG e 9 no VG.
Não se registou qualquer toxicidade hematológica de grau 4, nem toxicidade grau 3&4 renal ou hepática
Anemia grau 2&3 foi registada em 12 % dos
doentes do grupo VG e 19,6 % dos do grupo CG,
respectivamente (Quadro 2). Neutropenia grau 2&3
ocorreu em 13,3 % e 14 % dos doentes dos

14

p

0.571
0.198

0.466

0.372

0.445

braços VG e CG, respectivamente. Ligeira
trombocitopenia de grau 2.
Toxicidade não hematológica mínima.
Não se verificaram diferenças estatisticamente
significativas entre os dois grupos.

3.3 Eficácia e sobrevivência
Todos os doentes foram incluídos na análise
pela intenção de tratar (Quadro 3). Registou-se
igual número de progressões precoces nos dois
grupos .
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Quadro 2
Toxicidades

VG

Sobrevivência mediana (IC 95 %)

CG

GRAU

2 (%)

3 (%)

2 (%)

3 (%)

Leucopenia

15,1

3,6

13,8

2,8

Neutropenia

9,0

3,3

12,5

1,5

Trombocitopenia

9,6

1,8

15,3

0,0

Anemia

10,8

1,2

16,1

3,5

Astenia

7,2

1,2

6,0

1,5

Náuseas

4,8

2,4

7,0

4,1

VG
CG

28.1 (20.2 – 36.0)
29.0 (26.2 – 31.8)

Figura 1. Curvas de sobrevivência

Quadro 3
Respostas

Prog. Precoce
Resposta Parcial
Estabilidade
Progressão
Resposta Parcial
+Estabilidade

Vinorelbina
Gemcitabina

95 % CI

Carboplatina
Gemcitabina

95 % CI

p

4 (8.7 %)

-

4 (9.2 %)

-

-

15 (32.6 %)
16 (34.8 %)
11 (23.9 %)

21.2 - 43.9 %
23.2 - 46.3 %
13.6 - 34.2 %

17 (38.6 %)
10 (22.7 %)
13 (29.5 %)

26.6 - 50.6 %
12.3 - 33.0 %
18.2 - 40.8 %

0.443

31 (67.4 %)

56.3 - 78.7 %

27 (61.3 %)

49.3 -73.4 %

-

Não se documentou nenhuma resposta
completa. Registaram-se 15 respostas parciais
(32,6 %) no grupo vinorelbina com gemcitabina
(intervalo de confiança 21,2 - 43,9 %) contra 17
respostas parciais (38,6 %) no grupo carboplatina
com gemcitabina (intervalo de confiança 26,6 50,6 %). A taxa de resposta é comparável entre
os dois esquemas de tratamento (p = 0.443).
Se avaliarmos em conjunto as respostas
parciais e a doença estável constatamos 31
doentes (67,4 %) para o grupo VG e 27 (61,3 %)
para o grupo CG.

Revista GECP 2005; 2: 09-20

A esmagadora maioria das respostas foram
observadas logo após o 3.º ciclo, demonstrandose em muito poucos doentes uma continuada
redução tumoral até ao 6.º ciclo.
Globalmente, a sobrevivência mediana foi de
29 semanas (IC de 26.6 a 31.4).
Não houve diferenças na sobrevida mediana
entre os doentes do grupo VG (28,1 semanas) e
do grupo CG (29 semanas), como podemos ver
no Quadro 4 e na Figura 1.
Outras análises, laterais ao estudo, apenas
confirmaram uma diferença significativa na
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Quadro 4
Sobrevivência

Sobrevivência (semanas)
Grupo

n

Mortes

Global

90

83 (92.2%)

Vinorelbina
Gemcitabina

46

44 (95.6%)

Carboplatina
Gemcitabina

44

39 (88.6%)

Média
(IC 95 %)
35.3
(29.6-40.9)
36.2
(28.5-43.9)
32.4
(25.9-38.9)

sobrevivência entre os doentes com performance
status 0-1 versus 2, independente do regime
terapêutico.

4. DISCUSSÃO
Na última década várias meta-análises e
estudos randomizados credíveis estabeleceram o
papel inquestionável da quimioterapia no
tratamento dos doentes com carcinoma do pulmão
de não pequenas células, estádio avançado27.
Também nas últimas duas décadas, foram
investigados e introduzidos no mercado novos
fármacos com significativa eficácia no tratamento
do CPNPC e menores efeitos secundários, quer
quando usados isoladamente quer em
combinação5,12.
Presentemente está recomendado para o
tratamento destes doentes, uma combinação de
dois fármacos: um agente de 3ª geração gemcitabina, vinorelbina, paclitaxel, docetaxel,
irinotecano - em associação com um sal de platina.
Vários estudos randomizados demonstraram que
qualquer destas combinações aumentava o
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Erro
padrão
2.9
3.9
3.3

Mediana
(IC 95 %)
29.0
(26.6-31.4)
28.1
(20.2-36.0)
29.0
(26.2-31.8)

Quartis
25 %

50 %

75 %

46.3

29.0

17.3

46.3

28.1

18.0

p
-

0.745
42.8

29.0

15.0

controlo da doença e a sobrevivência bem como
melhorava a qualidade de vida quando comparada
com a melhor terapêutica de suporte10,12,15.
Para o CPNPC, doença avançada, globalmente
qualquer poliquimioterapia que associe um novo
fármaco com um sal de platina produz uma
resposta objectiva em 25 a 45 % dos doentes,
uma sobrevivência mediana de 35 a 40 semanas
e uma sobrevida ao ano de aproximadamente 40
%. Algumas diferenças entre estas combinações
de dois fármacos encontramo-las na toxicidade,
custo, tolerabilidade e adaptabilidade local 25,27.
A associação gemcitabina-cisplatina constitui
uma das combinações mais amplamente
estudadas e avaliadas na Europa no tratamento
em primeira linha destes doentes. Contam-se mais
de duas dezenas de estudos credíveis de fase II e
7 estudos de fase III, com mais de 1200 doentes,
comparando esta associação com outras.
Para além da complexidade e da necessidade
de vigilância da administração da cisplatina, não
é desprezível a toxicidade renal e neurológica, em
especial nos idosos. A carboplatina apresenta um
perfil de toxicidade e administração diferente, mais
favorável, pelo que se impunham estudos
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procurando saber se a combinação gemcitabinacarboplatina podia ser uma alternativa viável,
mantendo eficácia, sobrevida e qualidade de vida
com menor toxicidade3,11,20.
Uma referência inicial ao estudo de fase I de
Carmichael e col. que estabelece a dose máxima
de combinação de carboplatina de AUC de 5,2
mg/ml.min e não encontra qualquer interacção
farmacocinética entre os dois fármacos qualquer
que seja a ordem de administração 6 .
Posteriormente, Thomas e col., em novo estudo
de fase I, com ciclos de 21/21 dias estabelece,
as doses máximas de gemcitabina 1 250 mg/m2
dias 1 e 8 e um carboplatina máximo de AUC de
6 mg/ml.min29. Quatro estudos de fase II, publicados de 2000 a 2002 confirmam respostas
objectivas dos 25 aos 50 %, sobrevidas sem
progressão de 28 a 48 semanas e sobrevivências
medianas rondando os 10 meses11,24,26,29.
Três estudos de fase III (Grigorescu em 2002,
Sederholm em 2002 e Rudd em 2002) concluíram
que a associação gemcitabina, 1 250 mg/m2 nos
dias 1 e 8, seguida por carboplatina AUC de 5 no
dia 1, em ciclos de 21 dias, é eficaz. Nestes doentes, mostrou um perfil de toxicidade ligeira, para
além da facilidade e comodidade de administração
em ambulatório, independente da idade11,26,24.
Em Portugal, a combinação com intenção
paliativa de gemcitabina com carboplatina constitui, para a maior parte dos doentes com CPNPC
metastizado, a primeira opção terapêutica nos
centros que participaram neste estudo.
Há mais de uma década que a vinorelbina é
um marco no tratamento destes doentes, constituindo nalguns centros nacionais, uma das opções
terapêuticas para este grupo de doentes. Os
parâmetros de eficácia, toxicidade e sobrevida são
sobreponíveis aos das outras associações13,14,19 .
Já como agentes isolados, múltiplos investigadores tinham determinado significativa activi-
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dade quer da vinorelbina quer da gemcitabina. Para
ao autores afigurou-se importante determinar se
uma combinação com dois fármacos sem derivados da platina - gemcitabina e vinorelbina -, não
seria no imediato, tão eficaz e menos tóxico que
a terapêutica standard dos centros (gemcitabina
e carboplatina).
Vários autores tinham já avaliado esta combinação sem platina, com administrações de ambos os fármacos (gemcitabina e vinorelbina) aos
dias 1, 8 e 15 em ciclos de 28/28 dias. A toxicidade foi importante com neutropenias grau 3&4
ocorrendo em 27 a 55 % dos doentes, recomendando por isso a exclusão da administração ao
dia 15 e ciclos de 21/21 dias.
Lo Russo e col. trataram 52 doentes, com
CPNPC, estádio IIIB (com derrame) e IV, com
gemcitabina 1 200 mg/m2 + vinorelbina 30 mg/m2
nos dias 1 e 8 de 21/21 dias. Ocorreu leucopenia e
trombocitopenia de grau 4 em 6 e 5 % dos doentes,
respectivamente. A resposta objectiva foi de 36 %
com o benefício clínico (melhoria do PS, menor
uso de opióides) ocorrendo em 56 % 5.
Gridelli e col. usaram gemcitabina 1 200 e
vinorelbina 25 mg/m2 em esquema de 3 semanas
com baixa toxicidade (neutropenia grau 4 em 9 %
e trombocitopenia grau 4 em 2 %). A resposta
objectiva cifrou-se nos 33 % .
Utilizámos no nosso estudo, com base nos
estudos anteriores associados a significativa
toxicidade no braço VG: gemcitabina 1 000 mg/m2
e vinorelbina 25 mg/m2. Não registámos nenhuma
toxicidade hematológica de grau 4. A eficácia e a
toxicidade foram sobreponíveis às do braço
gemcitabina com carboplatina4. Estes resultados
são semelhantes aos apresentados por outros
centros europeus em vários congressos e reuniões
científicas 2,3,20,28.
Concluímos, reafirmando que a combinação
gemcitabina com vinorelbina é activa e bem
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tolerada com resultados similares à nossa
combinação standard. Parece-nos que poderá
constituir mais uma alternativa no tratamento dos
doentes com CPNPC, doença avançada, em especial naqueles que por razões de co-morbilidades
previsivelmente tolerem mal os compostos de
platina.

7.

8.

9.

AGRADECIMENTOS

10.

Os autores agradecem à Lilly Portugal o apoio
administrativo aos Investigadores e à Dr.ª Catarina
Silva da Eurotrials a colaboração na análise
estatística.

11.

12.

BIBLIOGRAFIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

18

Anton A, Diaz Fernandez N et al. Phase II trial assessing the combination of gemcitabine and cisplatin in
advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer
1998; 22(2): 139-148.
Barata F, Figueiredo A et al. Gemcitabine and carboplatin in the treatment of advanced non-small- cell lung
cancer. First International Lillly Oncology Young Investigators Meeting – Indianapolis – USA, 1999.
Barata F, Figueiredo F. Carboplatínio e Gemcitabina no
tratamento do carcinoma pulmonar de não pequenas
células, doença avançada. Experiência no doente
idoso. 3.ª Mesa Gemcitabina, 2001.
Barata F, Parente B, Cunha J, Fernandes A. A Phase
II study, multicenter, randomized of carboplatin plus
gemcitabine versus vinorelbine plus gemcitabine in
advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2002;
13 (5). Abstract 525.
Bonomi P, Dinunno L. Treatment of stage IV non-smallcell lung cancer. In Cancer of Lung – from molecular
biology to treatment guidelines of Weitberg AB et al –
Human Press, Totowa, New Jersey, 195-215, 2002
Carmichel J, Allerheiligen S, Wailing J. A phase I study
of gemcitabine and carboplatin in non-small- cell lung
cancer. Semin Oncol 1996; 23 (suppl 5): 55-59.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Castellano D, Lianes P, Paz Ares L et al. A phase II
study of a novel gemcitabine plus cisplatin regimen
administered every three weeks for advanced nonsmall-cell lung cancer. Ann Oncol 1998; 9: 457-459.
Crinó L, Scagliotti GV, Ricci S et al. Gemcitabin and
cisplatin versus mitomycin, ifosfamide and cisplatin in
advanced non-small-cell lung cancer. A randomized
phase III study of Italian Lung Cancer Project. J Clin
Oncol 1999; 17: 3522-3530.
Direcção Geral de Saúde. Elementos estatísticos.
Saúde 98. DGS, 2000.
Ginsberg RJ, Vokes EE et al. Non-small-cell lung cancer. In: Cancer, principles and practice of oncology, 6th
edition. DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA, eds.
Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia; 925-983, 2001.
Grigorescu AC, Draghici IN et al. Gemcitabine and
carboplatin versus cisplatin and vinblastine in advanced
non-small-cell lung cancer – stages III and IV: a phase
III randomized trial. Lung Cancer 2002; 37(1): 9-14.
Hansen H, Bunn PA, Kelly K. Treatment of non-smallcell lung cancer. Lung Cancer Therapy Annual 2003:
67 -127.
Hirsh V, Cormier W et al. Phase II multicenter trial with
gemcitabine and vinorelbine in patients with advanced
non-small-cell lung cancer. Proc ASCO 1999. Abstract
1961.
Lilenbaum R, Cano R, Schwartz M et al. Gemcitabine
and vinorelbine in advanced non-small-cell lung cancer – a phase II study. Cancer 2000; 88 (3), 557-562.
Lilenbaum RC, Langenberg P, Dickersin K et al. Single
agent versus combination chemotherapy in patients
with advanced non-small-cell lung cancer – a metaanalysis of response, toxicity and survival. Cancer
1998; 82: 116-126.
Melo MJ, Barradas P, Costa A et al. Results of a
randomized phase III trial comparing 4 cisplatin based
regimens in the treatment of locally advanced and
metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC): MVP
is no longer a therapeutic option. Proc ASCO 2002;
21:302. Abstract 1205.
Ministério da Saúde. Saúde um Compromisso. A
estratégia para o virar do século. 1999.
Non-Small-Cell Lung Cancer Collaborative Group.
Chemotherapy in non-small-cell lung cancer: a metaanalysis using updated data on individual patients from
52 randomized clinical trials. BMJ 1995; 311: 899-909.
Parente B, Barata F, Moura e Sá J. Chemotherapy with

Revista GECP 2005; 2: 09-20

Estudo de fase II

20.

21.

22.
23.

24.

vinorelbine + carboplatin in advanced non-small-cell
lung cancer (NSCLC). Eur J Cancer 1997; 33. Abstract 1089.
Parente B, Barroso A, Conde S. A prospective study
of gemcitabine and carboplatin as first-line therapy in
advanced non-small-cell lung cancer: toxicity of a three
versus a four weeks schedule. Semin Oncol 2001;28
(3): 4-10.
Parente B, Barroso A, Conde S. A randomized phase
III study of gemcitabine and carboplatin versus vinorelbine and carboplatin in advanced non-small-cell lung
cancer. Lung Cancer 2000; 29 (suppl1). Abstract 197.
Portugal. Registo Oncológico Nacional 1993. IPOFG,
sem data.
Rinaldi M, Crinó L, Scagliotti GV el al. A three week
schedule of gemcitabine-cisplatin in advanced nonsmall-cell lung cancer with two different cisplatin dose
levels: a phase II randomized trial. Ann Oncol 2000;
11: 1295-1300.
Rudd RM, Gower NH, James LA et al. Phase III randomized comparison gemcitabine and carboplatin with mi-

Revista GECP 2005; 2: 09-20

25.

26.

27.

28.

29.

tomycin, ifosfamide and cisplatin (MIP) in advanced
non-small-cell lung cancer. Proc ASCO 2002; 21. Abstract 1164.
Scagliotti GV, De Marinis F, Rinaldi M et al. Phase III
randomized trial comparing three platinum-based doublets in advanced non-small-cell lung cancer. Proc
ASCO 2001; 20:308. Abstract 1227.
Sederholm C. Gemcitabine compared with gemcitabine
plus carboplatin in advanced non-small-cell lung cancer: a phase III study by the Swedish Lung Cancer
Study Group. Proc ASCO 2002. Abstract 1162.
Schiller JH, Harrington D, Belani CP et al. Comparison
of four chemotherapy regimens for advanced nonsmall-cell lung cancer. N Eng J Med 2002; 346: 92-98.
Teixeira E, Sotto-Mayor R. Gemcitabina e cisplatinio no
tratamento no CPNPC, doença avançada. 3.ª Mesa
Gemcitabina, 2001.
Thomas PA. Robinet G, Sylving G et al. Randomized
phase II study of carboplatin /gemcitabine versus
cisplatin /vinorelbine in advanced non-small-cell lung
cancer. Proc ASCO 2002; 21: 336a. Abstract 1341.

19

Fernando Barata et al

20

Revista GECP 2005; 2: 09-20
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Gânglios torácicos – revisão da classificação e
correlação imagiológica
Thoracic nodes – review of classification and imaging
correlation
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RESUMO
O estudo dos gânglios torácicos é uma etapa muito importante no estadiamento dos diferentes tumores
desta região. Os autores efectuam uma revisão da classificação dos gânglios torácicos em função da sua
localização anatómica, apresentam a classificação de consenso UICC/AJCC de 1996 e tecem alguns
comentários sobre o contributo das diferentes técnicas de imagem para o diagnóstico diferencial entre gânglios
normais e neoplásicos.
Palavras-chave: gânglios torácicos, estadiamento, UICC, AJCC, imagiologia.
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SUMMARY
The study of thoracic lymph nodes is a very important step on staging thoracic tumours. AA perform a review
of the anatomic classification of these nodes, present the 1996 UICC/AJCC classification and comment the
usefulness of different imaging techniques to the differential diagnosis between normal and neoplastic nodes.
Key-words: thoracic nodes, staging, UICC, AJCC, imaging.

1. INTRODUÇÃO
Os gânglios linfáticos são órgãos encapsulados constituídos por tecido linfóide (órgãos
linfóides secundários). Têm uma forma reniforme
e um tamanho muito variável. Localizam-se ao
longo do trajecto dos vasos linfáticos, estando
distribuídos por todo o corpo1
Fisiologicamente, funcionam como “filtros” da
linfa. As partículas estranhas são aprisionadas nos
gânglios, numa rede de seios revestidos por
macrófagos teciduais. A linfa chega aos gânglios
pelos linfáticos aferentes, flui através do seios
medulares e dirige-se, finalmente, aos linfáticos
eferentes, saindo pelo hilo. Os macrófagos removem cerca de 99 % das moléculas, microrganismos e células estranhas, por fagocitose,
impedindo a sua disseminação geral pelo corpo2.
A classificação dos gânglios torácicos é muito
importante pelo facto de permitir o estadiamento
de lesões tumorais (como os carcinomas do
pulmão e da mama e os linfomas, entre outros) e,
consequentemente, orientar a sua terapêutica e
a correcta avaliação do prognóstico.
Estes gânglios dividem-se habitualmente em
dois grupos:
1.º- Grupo visceral, que inclui os gânglios
intrapulmonares e mediastínicos, os quais drenam
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principalmente o pulmão e as estruturas mediastínicas;
2.º- Grupo parietal, que inclui a cadeia
mamária interna, os gânglios paracardíacos e os
intercostais, que drenam a parede torácica. Para
além destes, inclui também os gânglios axilares,
os quais fazem a drenagem do membro superior,
da parede torácica lateral e das porções central e
lateral da mama.
2. REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS
GÂNGLIOS TORÁCICOS VISCERAIS
Durante alguns anos, foram usados concomitantemente dois sistemas de classificação dos
gânglios torácicos viscerais:
- Um, proposto pelo American Joint Committee
on Cancer (AJCC), adaptado do trabalho de
Naruke;
- Outro, proposto pela American Thoracic Society (ATS) e pelo North American Lung Cancer
Study Group.
Em 1996, estes dois sistemas foram unificados
e adoptados pelo American Joint Committee on
Cancer (AJCC) e pelo Prognostic Factors TNM
Committee of Union Internationale Contre le Cancer (UICC). As definições desta classificação
estão demonstradas na Figura 1 e no Quadro1.
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Quadro 1
Classificação dos gânglios torácicos viscerais segundo AJCC – UICC (1996).
Adaptado de Cymbalista et al3.

Gânglios
Gânglios N2

Limites anatómicos
Situam-se todos no espaço mediastínico-pleural

1
Gânglios mediastínicos
superiores

Situam-se acima da linha horizontal na vertente superior da veia
braquiocefálica esquerda, quando esta ascende para a esquerda, cruzando
a traqueia na sua linha média (linha 1).

2
Gânglios paratraqueais
superiores

Situam-se acima da linha horizontal desenhada tangencialmente à margem
superior do arco aórtico (linha 2) e abaixo da fronteira inferior dos gânglios
nº 1 (linha 1).

3
Gânglios pré-vasculares e
retrotraqueais

Os gânglios pré-vasculares e retrotraqueais podem ser designados 3A e
3P, respectivamente. Os gânglios da linha média são considerados
ipsilaterais.

4
Gânglios paratraqueais
inferiores

Direitos: situam-se à direita da linha média da traqueia entre a linha horizontal desenhada tangencialmente à margem superior do arco aórtico (linha
2) e a linha que se estende ao longo do brônquio principal direito até à
margem superior do brônquio lobar superior direito (linha 3).
Esquerdos: situam-se à esquerda da linha média da traqueia entre a linha
horizontal desenhada tangencialmente à margem superior do arco aórtico
(linha 2) e a linha que se estende ao longo do brônquio principal esquerdo
até à margem superior do brônquio lobar superior esquerdo (linha 4), medial ao ligamento arterial.

5
Gânglios subaórticos
(janela aortopulmonar)

Situam-se lateralmente ao ligamento arterial da aorta ou proximalmente ao
primeiro ramo da artéria pulmonar esquerda.

6
Gânglios para-aórticos (aorta
ascendente ou nervo frénico)

Situam-se anterior e lateralmente à aorta ascendente e arco aórtico ou
artéria braquiocefálica, abaixo de uma linha tangencial à margem superior
do arco aórtico (linha 2).

7
Gânglios subcarinais

Situam-se abaixo da carina, mas não estão associados ao brônquio lobar
inferior ou artérias pulmonares.

8
Gânglios paraesofágicos
(abaixo da carina)

Gânglios adjacentes à parede do esófago, à direita ou esquerda da linha
média, excluindo-se os gânglios subcarinais.

9
Gânglios do ligamento
pulmonar

Gânglios situados no ligamento pulmonar, incluindo aqueles na parede
posterior e parte inferior da veia pulmonar.

Alguns investigadores pretendem designar os gânglios paratraqueais inferiores como: Gânglios 4S (superiores), definidos por uma linha
horizontal que se estende através da traqueia e tangencialmente ao bordo cefálico da veia ázigos (linha 5) e Gânglios 4I (inferiores), que
podem ser definidos entre a fronteira inferior dos gânglios 4S e a fronteira inferior dos gânglios paratraqueais inferiores, descritos
anteriormente.

Revista GECP 2005; 2: 21-40

23

João Mariano Pego et al

Quadro 1 (Continuação)
Classificação dos gânglios torácicos viscerais segundo AJCC – UICC (1996).

Limites anatómicos

Gânglios
Gânglios N1

Situam-se distalmente à reflexão mediastinico-pleural e no interior da
pleura visceral

10
Gânglios hilares

Incluem os gânglios lobares proximais, distalmente à reflexão mediastínicopleural e os gânglios adjacentes ao brônquio intermédio.

11
Gânglios interlobares
12
Gânglios lobares
13
Gânglios segmentares
14
Gânglios subsegmentares

Situam-se entre os brônquios lobares.
Gânglios adjacentes aos brônquios lobares distais.
Gânglios adjacentes aos brônquios segmentares.
Gânglios próximos dos brônquios subsegmentares.

As diferenças existentes entre os dois
sistemas levavam a interpretações diferentes, que
geravam algumas confusões, e criaram a
necessidade de um consenso na classificação
ganglionar. O esquema adoptado solucionou as
diferenças entre as duas classificações usando
referências anatómicas, que permitem dividir os
gânglios torácicos viscerais em N2 e N1 para
efeitos de estadiamento do carcinoma do pulmão
e do mesotelioma.
Os gânglios N2 (numerados de 1 a 9)
correspondem a todos os gânglios torácicos
viscerais que se encontram dentro da reflexão
mediastínico-pleural e incluem:
- Os gânglios mediastínicos superiores (1-4);
- Os gânglios aórticos (5 e 6);
- Os gânglios mediastínicos inferiores (7-9).
Os gânglios N1 (10-14) situam-se fora da
reflexão mediastínico-pleural e no interior da
pleura visceral e incluem:
- Os gânglios hilares (10), que são os mais
proximais;
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-

Os gânglios intrapulmonares (11-14), designados especificamente de acordo com a sua
localização em relação aos brônquios, como
interlobares, lobares, segmentares e subsegmentares.

VEIA BRAQUIOCEFÁLICA ESQUERDA

Figura 1. Classificação esquemática dos gânglios torácicos
viscerais. Modificado de Cymbalista et al3.
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A unificação das classificações da ATS e AJCC
revela-se de grande interesse porque permite uma
localização mais fácil dos gânglios linfáticos nas
imagens de tomografia computorizada (TC), já que

são rapidamente identificados pelos limites
anatómicos visualizados nas Figuras 1 e 2.
No Quadro 2 podem ser vistas as diferenças
entre a classificação actual e a da ATS, de 1981.

Quadro 2
Classificação dos gânglios torácicos viscerais segundo o AJCC – UICC de 1996 e principais diferenças com a
classificação da ATS de 1981. Adaptado de Cymbalista et al3.

CLASSIFICAÇÃO
AJCC – UICC DE 1996

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES
AJCC – UICC DE 1996 E ATS DE 1981

Gânglios N2

A reflexão mediastínico-pleural é hoje usada para diferenciar gânglios N2 de N1

1
Gânglios mediastínicos
superiores

Estes gânglios estavam incluídos nos gânglios paratraqueais superiores,
mas estão agora isolados.

2
Gânglios paratraqueais
superiores

A classificação, na sua generalidade, não foi alterada mas os limites anatómicos estão agora mais claramente definidos.

3
Gânglios pré-vasculares
e retrotraqueais

Os gânglios 3A estavam incluídos nos gânglios 2, 4, ou 6 da classificação
ATS, mas agora estão isolados. Os gânglios 3P estavam incluídos nos
gânglios 8 da classificação ATS; agora estão isolados.

4
Gânglios paratraqueais
inferiores

4R – A nova classificação passou a incluir 4R (gânglios paratraqueais
inferiores) e 10R (gânglios traqueobrônquicos direitos) da classificação ATS
assim como os gânglios da veia ázigos. Esta importante diferença ajudou a
classificar estes gânglios como N2, mesmo que a reflexão pleural não seja
vista radiologicamente como uma estrutura definida.
4L – A fronteira inferior dos gânglios 4L AJCC-UICC é ligeiramente abaixo
dos gânglios 4L ATS (ao nível da carina).

5
Gânglios subaórticos
(janela aorto-pulmonar)
6
Gânglios para-aórticos
(aorta ascendente ou nervo
frénico)
7
Gânglios subcarinais
8
Gânglios paraesofágicos
(abaixo da carina)
9
Gânglios do ligamento
pulmonar
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Segundo a classificação ATS estes gânglios designavam-se aortopulmonares. Os gânglios para-aórticos que pertenciam aos gânglios 5 ATS,
estão agora incluídos nos gânglios 6 AJCC-UICC. Esta mudança ajudou a
apurar a classificação uma vez que a fronteira entre os gânglios 5 e 6 ATS
nem sempre era clara nos cortes de TAC.
Foi alterada a nomenclatura. Segundo a classificação ATS designavam-se
como gânglios mediastínicos anteriores.

A classificação não se alterou.
Estes gânglios estão agora separados dos gânglios 3P AJCC-UICC.

Na generalidade a classificação não foi alterada, mas inclui agora gânglios
situados na parede posterior e na parte inferior da veia pulmonar inferior.
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Quadro 2 (Continuação)
Classificação dos gânglios torácicos viscerais segundo o AJCC – UICC de 1996 e principais diferenças
com a classificação da ATS de 1981.

CLASSIFICAÇÃO
AJCC – UICC DE 1996

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES
AJCC – UICC DE 1996 E ATS DE 1981

Gânglios N1

A reflexão mediastínico-pleural é hoje usada para diferenciar gânglios
N2 de gânglios N1.

10
Gânglios hilares

10R – foi alterada a denominação; eram gânglios traqueobrônquicos
direitos, segundo a classificação ATS. Não confundir estes gânglios N1
com os gânglios 10R da classificação ATS, que são agora gânglios 4R
AJCC-UICC e classificados como N2.

11
Gânglios interlobares

Estes gânglios estavam incluídos nos gânglios 11 da classificação ATS;
agora estão isolados.

12
Gânglios lobares

Estes gânglios estavam incluídos nos gânglios 11 da classificação ATS;
agora estão isolados.

13
Gânglios segmentares

Estes gânglios estavam incluídos nos gânglios 11 da classificação ATS;
agora estão isolados.

14
Gânglios subsegmentares

Estes gânglios estavam incluídos nos gânglios 11 da classificação ATS;
agora estão isolados.

.

3. GÂNGLIOS VISCERAIS – CORRELAÇÃO
IMAGIOLÓGICA

Figura 2. Classificação dos gânglios torácicos viscerais.
Adaptado de Cymbalista et al3
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A maioria das linfadenopatias mediastínicas
ou hilares é de origem neoplásica (ex: metástases
de linfomas, leucemias, carcinoma do pulmão…),
inflamatória (ex: tuberculose, infecções fúngicas,
sarcoidose, …), ou - menos frequentemente -,
secundárias a patologia de causa inalatória (ex:
silicose). Apesar da sobreposição da aparência
destas linfadenopatias mediastínicas, a associação da radiologia (radiografia do tórax, TC) com
os dados clínicos orienta para os diferentes
diagnósticos diferenciais.
A maioria dos gânglios aumentados tem
densidade de tecidos moles. Contudo, alguns
podem estar calcificados, outros apresentarem
uma menor densidade e outros ainda demonstrarem uma capacidade de fixação de contraste
significativa.
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Os gânglios linfáticos hilares ou mediastínicos
calcificados são normalmente secundários a
doenças granulomatosas em fase de cura
(histoplamose, tuberculose, sarcoidose, silicose,
amiloidose, …). No entanto, podem igualmente ser
encontrados quer na patologia tumoral (em linfomas
tratados, no osteossarcoma e no carcinoma do
ovário (mucinoso) do cólon, da tiróide, …), quer na
patologia infecciosa (doentes com SIDA, com
infecção disseminada por Pneumocystis jiroveci)
Os gânglios linfáticos podem conter áreas de
menor densidade ou de aparência quística na TC.
Metástases (de neoplasias brônquicas, testiculares e ováricas) ou linfomas podem causar
gânglios hipodensos por fenómenos de necrose
ou degenerescência quística. Em pacientes com
linfadenopatias provocadas por tuberculose ou
infecções fúngicas, as áreas centrais de baixa
densidade podem ser secundárias à caseificação
ou à liquefacção4.
A drenagem linfática do tórax é muito importante para o estadiamento de uma neoplasia

torácica. Para uma pesquisa correcta da existência ou não de metastização é importante uma
avaliação cuidada dos gânglios linfáticos
específicos que drenam as estruturas torácicas
relacionadas com o tumor primário.
A TC é o exame de primeira linha na avaliação
da doença torácica maligna. Ao permitir visualizar
a maioria do tecido ganglionar desta cavidade, que
se encontra mais localizado a nível da traqueia
distal, carina e brônquios principais, fornece-nos
informação morfológica dos respectivos gânglios.
Diversos estudos confirmam que o tamanho
médio dos gânglios linfáticos normais varia de
acordo com a região onde se encontram e que a
medida mais reprodutível é o menor diâmetro
transverso (ou axial) do gânglio linfático5.
No Quadro 3 são apresentadas as dimensões
normais dos gânglios torácicos viscerais.
O uso dos critérios dimensionais para determinar a presença ou ausência de metástases
ganglionares, possui algumas limitações, dado
poderem existir metástases em gânglios de

Quadro 3
Dimensões normais dos gânglios viscerais. Adaptado de Van der Molen4

Grupo ganglionar

Descrição

Dimensão normal

2 R/L

Gânglios paratraqueais superiores

≤ 7 mm

4 R/L

Gânglios paratraqueais inferiores

≤ 11 mm

5

Gânglios subaórticos

≤ 9 mm

6

Gânglios para-aórticos

≤ 8 mm

7

Gânglios subcarinais

≤ 11 mm

8R

Gânglios paraesofágicos direitos

≤ 10 mm

8L

Gânglios paraesofágicos esquerdos

≤ 7 mm

10 R

Gânglios hilares direitos

≤ 10 mm

10 L

Gânglios hilares esquerdos

≤ 7 mm
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tamanho normal ou adenopatias secundárias a
uma doença benigna, como por exemplo uma
doença granulomatosa.
Devido a este facto, torna-se necessária a
confirmação anatomopatológica para o correcto
diagnóstico, estadiamento e prognóstico. A
escolha do melhor método para a realização da
biopsia ganglionar é feita com base na TC.
No Quadro 4 são apresentados os diferentes
tipos de procedimentos de colheita, de acordo com
a localização ganglionar.
A TC, para além de ser utilizada no estadiamento da doença e posterior planificação de
tratamento, revela-se igualmente importante no
seguimento do doente.
Outro método imagiológico utilizado na avaliação de adenopatias torácicas é a ressonância
magnética (RM), sendo as imagens ponderadas
em T1 e as transaxiais as mais adequadas para a
sua detecção. As imagens coronais e sagitais
podem ocasionalmente ser úteis na avaliação dos
gânglios da janela aortopulmonar ou dos subcarinais.

Nas imagens ponderadas em T1, os gânglios
linfáticos têm uma intensidade de sinal intermédia,
sendo facilmente distinguidos, quer da gordura
mediastínica (intensidade elevada), quer dos vasos
mediastínicos e hilares (vazio de sinal).
A distinção entre gânglios e gordura mediastínica na ponderação T2 não é tão clara, uma vez
que ambos têm uma intensidade semelhante.
Geralmente, as imagens ponderadas em T2 são
utilizadas quando é necessária uma caracterização tecidual detalhada; por exemplo, quando
existem massas suspeitas.
Comparativamente à TC, a RM apresenta
algumas limitações. Desde logo, tem um menor
poder de resolução espacial, podendo gânglios
pequenos adjacentes, de tamanho normal, simular
um único gânglio aumentado de volume. Depois,
existe maior dificuldade em identificar calcificações ganglionares, que podem ocorrer nas
doenças granulomatosas em processo de cura.
Os gânglios calcificados apresentam baixa
intensidade de sinal em ambas as ponderações
T1 e T2. Em contrapartida, a RM tem maior poder

Quadro 4
Métodos para biopsia ganglionar. Adaptado de Van der Molen4.

MÉTODO DE COLHEITA

GRUPOS GANGLIONARES
2R, 4R, 4L, 10R

Mediastinoscopia

2L, gânglios adjacentes à traqueia
7, gânglios na área subcarinal anterior

Aspiração transbrônquica por agulha

Os gânglios 10L e 11 são os mais fáceis
de aceder

Toracotomia paraesternal anterior

5, 6, e 2L gânglios anteriores a grandes
vasos

Biopsia percutânea com agulha
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Guiada por TAC pode alcançar
praticamente todos os grupos
ganglionares
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de resolução de contraste.
Normalmente, a RM é reservada para situações duvidosas e em que haja contra-indicações
à administração de produto de contraste iodado4.
Tanto a TC como a RM baseiam-se em critérios
dimensionais na avaliação dos gânglios, podendo
daí advir falsos resultados. Devido a este facto, a
tomografia por emissão de positrões (PET),
está a ter um papel crescente na detecção de
alterações ganglionares linfáticas não detectáveis
na TC. A PET permite uma avaliação da actividade
glicolítica das neoplasias com elevada sensibilidade. O radiofármaco mais utilizado neste
contexto tem sido a fluordesoxiglicose (FDG-18),
já que este se acumula nas células com actividade
metabólica, permitindo, assim, uma análise
funcional e não morfológica da lesão. Por este
motivo, a sua aplicação na área oncológica
reveste-se de grande importância uma vez que
pode ser utilizada em diversas fases do estudo,
como seja: no diagnóstico, no estadiamento da
doença (incluindo, identificação de metástases à
distância) e na avaliação da resposta à terapêutica. Tem como inconveniente o elevado custo
associado e a baixa especificidade em algumas
situações, tais como infecções, sarcoidose,
hiperplasia do timo6. Por isso, procede-se à
utilização da fusão das modalidades imagiológicas
funcional e anatómica PET/TC, por facultar uma
melhor distinção entre captação fisiológica e
patológica. Esta fusão permite colmatar a
ineficiência da PET no domínio da resolução
espacial (baixa) e da precisão na localização
anatómica (deficiente). As informações obtidas
desempenham um papel fundamental em
oncologia, não só no diagnóstico diferencial entre
lesões benignas e malignas e no estadiamento,
mas também na orientação das decisões terapêuticas, na monitorização da resposta à terapêutica e na avaliação da doença recorrente (uma
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vez que a cirurgia e a radioterapia provocam
marcada distorção anatómica e zonas de fibrose
que podem simular recorrências).
A imagem de fusão permite, ainda, uma melhor
planificação da radioterapia, possibilitando a
optimização do volume alvo a irradiar, minimizando,
com isso, as lesões nos tecidos sãos adjacentes7.
Seguidamente iremos abordar as situações
clínicas que estão, mais frequentemente, associadas à invasão ganglionar torácica.
Carcinoma do pulmão
No pulmão existem duas redes de drenagem
linfática: uma, pleural e, outra, parenquimatosa.
Os linfáticos pleurais, drenam para a face medial do pulmão junto ao hilo, onde se anastomosam com os linfáticos do parênquima
pulmonar, que estão localizados nos septos
interlobulares e feixe broncovascular. Os múltiplos
canais anastomosam-se entre si e drenam
sequencialmente nos gânglios intralobulares,
interlobulares, lobares e, finalmente, nos hilares.

Quadro 5
Estadiamento ganglionar do cancro do pulmão de
acordo com a classificação AJCC-TNM.
Adaptado de Sharma et al5.

N0 – Sem metástases nos gânglios regionais
N1 – Metástases nos gânglios peribrônquicos
ipsilaterais, hilares, ou intrapulmonares.
N2 – Metástases nos gânglios mediastínicos
ipsilaterais e/ou subcarinais.
N3 – Metástases nos gânglios hilares ou
mediastínicos contralaterais ou nos gânglios
supraclaviculares ipsilaterais ou contralaterais.
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Figura 3. Adenocarcinoma do lobo superior
esquerdo. A TC mostra um gânglio hilar esquerdo
com 3 cm de diâmetro (seta). Apenas este
gânglio continha tecido tumoral, enquanto todos
os outros gânglios eram negativos. Estes
achados correspondem a um N1.

Figura 4. Adenocarcinoma do lobo superior
esquerdo. TC obtida a nível da janela aortopulmonar mostra um gânglio subaórtico (seta),
lateral ao ligamento arterial calcificado (cabeça
da seta). O gânglio continha tecido tumoral,
achado que é compatível com N2.

As vias de disseminação ganglionar tumoral
dependem do lobo onde se localiza o tumor
primitivo. A maioria dos tumores do parênquima
drena para os gânglios hilares antes de atingir o
mediastino.
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Figura 5. Adenocarcinoma dos lobos superior direito e
médio. A TC obtida a nível da janela aortopulmonar mostra
além do tumor (*), gânglios paratraqueais inferiores direitos
aumentados (cabeça da seta), gânglios subaórticos (setas
rectas), e gânglios paratraqueais inferiores esquerdos (seta
curva). Os gânglios subaórticos contêm tecido tumoral,
logo o estadiamento é N3.

As lesões localizadas no lobo superior direito
drenam predominantemente para os gânglios
paratraqueais direitos e mediastínicos anteriores.
Os tumores dos lobos médios e inferior direito
drenam predominantemente para os gânglios
subcarinais e, subsequentemente, para os
gânglios paratraqueais direitos e mediastínicos
anteriores.
Já os tumores do lobo superior esquerdo
drenam para os gânglios para-aórticos e subaórticos, enquanto que, os do lobo inferior esquerdo,
drenam para os gânglios subcarinais e subaórticos5.
O Quadro 5 mostra o estadiamento ganglionar
do cancro do pulmão de acordo com a classificação AJCC-TNM.
Nas Figuras 3, 4 e 5 (retiradas de Sharma et
5
al. ) podem ser vistos alguns casos de estadiamento ganglionar do cancro do pulmão.
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Carcinoma esofágico
Os vasos linfáticos do esófago formam um
plexo submucoso denso e ininterrupto em torno
do esófago. Em geral, os linfáticos dos 2/3
superiores drenam cefalicamente e os linfáticos
do 1/3 inferior drenam inferiormente em direcção
ao abdómen. Os linfáticos do esófago, também
comunicam directamente com o ducto torácico a
diversos níveis. Como resultado desta extensa
drenagem linfática, é frequente a ocorrência de
metástases dispersas.
A disseminação ganglionar de tumores dos
terços superior e médio do esófago envolve frequentemente os gânglios linfáticos paratraqueais.
Nos tumores do esófago inferior, os locais de
disseminação ganglionar mais frequentes são os
gânglios da pequena curvatura e da artéria gástrica
esquerda (gânglios do ligamento gastrohepático),
que não são abordados no nosso trabalho.
Na detecção de gânglios locais com metástases, a ecografia endoluminal revela-se mais
eficaz em relação à TC (80 % versus 51 %
detectados pela TC). Já nos doentes em que exista

Quadro 6
Estadiamento ganglionar do cancro do esófago de
acordo com a classificação AJCC-TNM.
Adaptado de Sharma et al5.

N0 – Sem metástases nos gânglios regionais
N1 – Metástases nos gânglios regionais
M1a (origem no esófago superior) – Metástases
nos gânglios cervicais
M1b (origem no esófago médio) – Metástases
nos gânglios não regionais

suspeita de metástases à distância, a TC toracoabdominal é o exame de eleição5.
No Quadro 6 está descrito o estadiamento
ganglionar do cancro do esófago de acordo com a
classificação AJCC-TNM. Chama-se a atenção
para algumas particularidades do estadiamento
dos gânglios associados ao carcinoma do esófago:
os gânglios regionais são classificados de acordo
com a localização do tumor primário no esófago
superior, médio ou inferior. O envolvimento de outros
grupos ganglionares que não sejam os regionais
é classificado como metástase à distância.
Linfoma
Mais de 80 % dos doentes com linfoma de
Hodgkin apresentam envolvimento ganglionar
intratorácico no diagnóstico. As regiões torácicas
mais envolvidas são as paratraqueais e a
mediastínica anterior, ocorrendo uma disseminação para grupos ganglionares contíguos. Os
gânglios subcarinais, peridiafragmáticos, periesofágicos e mamários internos estão envolvidos
por ordem decrescente de frequência.
O linfoma não-Hodgkin (LNH) é um grupo mais
heterogéneo de doenças e o envolvimento torácico
está presente em cerca de 45 % dos casos. É
difícil diferenciar a doença de Hodgkin de um
linfoma não-Hodgkin apenas pela distribuição dos
gânglios afectados. Os gânglios paratraqueais e
mediastínicos anteriores são os locais mais
frequentemente atingidos pelo LNH. Outros locais
afectados por ordem decrescente de frequência
são: os subcarinais, hilares, mediastínicos posteriores e pericárdicos. A classificação histopatológica e o tamanho do tumor são os factores de
prognóstico mais importantes para os LNH.

M1a (origem no esófago inferior) – Metástases
nos gânglios celíacos
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A

B
Figura 6. LNH 5 (A) TC obtida ao nível dos
grandes vasos supra-aórticos, que mostra
gânglios paratraqueais direitos (seta branca),
mamários internos esquerdos (seta preta) e
mediastínicos anteriores (cabeça de seta).(B)
TC obtida ao nível da artéria pulmonar direita.
Mostra gânglios hilares direitos (seta) e subcarinais (cabeça de seta). (C) TC obtida a nível
do septo interventricular. Mostra aumento dos
gânglios pericárdicos (seta preta), derrame
pleural bilateral e envolvimento do espaço
extrapleural (setas brancas).

C

Estadiamento do linfoma de Hodgkin e
não-Hodgkin:
Estádio 1 – um grupo ganglionar afectado;
Estádio 2 – múltiplos gânglios limitados a uma
determinada área corporal;
Estádio 3 – quando a doença atinge os dois
lados do diafragma;
Estádio 4 – se houver envolvimento visceral.
A Figura 6, retirada de Sharma et al5, revela
vários planos de TC na avaliação do LNH.
Mesotelioma
O mesotelioma pleural maligno tem origem na
pleura parietal e diafragmática. A disseminação
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natural do mesotelioma faz-se para os pulmões
através de extensão local para a parede torácica
e diafragma.
Os linfáticos da parede anterior do tórax drenam
para os gânglios linfáticos da cadeia mamária
interna nas partes superior e média do tórax.
Por seu turno, os linfáticos pleurais posteriores
drenam para os gânglios extrapleurais, que se
encontram na gordura para-espinhal.
O diafragma, frequentemente envolvido no
mesotelioma, tem uma rede linfática rica que
comunica entre o tórax e o peritoneu. Os linfáticos
da face anterior e lateral do diafragma drenam para
a cadeia mamária interna e gânglios peridiafragmáticos anteriores. A face posterior do diafragma
é drenada para os gânglios para-aórticos e
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A

B

Figura 7. Mesotelioma maligno5. A - TC obtida ao nível das clavículas. Gânglio supraclavicular
esquerdo com 2 cm de diâmetro (seta), que se confirmou ser uma metástase. Este achado é
compatível com doença N3. B - TC obtida ao nível do septo interventricular. Conglomerado de
gânglios peridiafragmáticos esquerdos (seta).

gânglios do mediastino posterior, os quais drenam
superiormente e comunicam com os linfáticos do
mediastino médio. Estes, também podem drenar
inferiormente e envolver os linfáticos do ligamento
gastrohepático e do eixo celíaco.
Segundo a classificação TNM para o mesotelioma maligno são identificados 3 categorias de
N (Figura 7) à semelhança do que se passa com
o carcinoma do pulmão:
1. N1: implica o envolvimento dos gânglios
broncopulmonares (lobar, interlobar, e gânglios
segmentares) ou hilares ipsilaterais;
2. N2: inclui os gânglios mediastínicos ipsilaterais
e os subcarinais, à semelhança do que se
passa com o carcinoma do pulmão, e os da
cadeia mamária interna, que no carcinoma do
pulmão são considerados M1.
3. N3: inclui os gânglios hilares, mediastínicos
ou mamários internos contralaterais e todos
os gânglios supraclaviculares.
Este sistema de estadiamento tem, contudo,
pouco valor, na medida em que a grande maioria
dos doentes apresenta estádio avançado na altura
do diagnóstico. Porém, alguns doentes podem
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beneficiar da terapêutica cirúrgica e quimioterapia
adjuvante. Nestes doentes, não há evidência de
envolvimento extrapleural, definido pela invasão
dos gânglios mediastínicos e peridiafragmáticos.
A detecção destes gânglios pela TC influencia o
tratamento destes doentes.
4. REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS
GÂNGLIOS TORÁCICOS PARIETAIS
Os gânglios paraesternais são importantes na
avaliação da invasão por tumores mamários dos
quadrantes internos, já que são os que metastizam
mais frequentemente.
Dada a sua localização profunda, são insusceptíveis de avaliação pelo exame físico carecendo
da realização de exames imagiológicos para a sua
detecção e caracterização.
O mesmo se pode dizer quanto aos gânglios
que se encontram ao longo da artéria mamária
interna que, para além de profundos, são de
pequena dimensão.
Já no que respeita aos gânglios da região axilar,
a sua maioria está envolvida por gordura.
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Estão divididos por 5 grupos e, estes, agrupados
em três níveis. Assim:
• Nível I: gânglios localizados lateralmente ou
inferiormente ao bordo inferior do pequeno
peitoral (inclui os grupos mamário externo, da
veia axilar e o escapular);
• Nível II: gânglios localizados profundamente
ou por trás do pequeno peitoral (inclui o grupo
A central);
B
• Nível III: gânglios localizados medialmente ou
por cima do bordo superior do pequeno peitoral
(inclui o grupo subclavicular);
Os tumores mamários situados lateralmente
drenam primeiro para o nível I e daí para os níveis
II e III. À invasão destes grupos sucede, com
bastante probabilidade, a dos gânglios supraclaviculares e cervicais, abrindo-se, então, caminho
para a disseminação hematogénica1.

5. GÂNGLIOS PARIETAIS – CORRELAÇÃO
IMAGIOLÓGICA
A ecografia é um dos principais métodos de
estudo dos gânglios parietais, particularmente da
região axilar.
Este exame permite avaliar a topografia,
morfologia, dimensão, ecogenicidade (isoecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico e anecogénico) e ecoestrutura (homogéneo/heterogéneo)
das lesões8.
A maioria dos gânglios axilares normais é
isoecogénica, quando comparados com a gordura
axilar. Os gânglios axilares palpáveis resultam
frequentemente de um aumento por reacção inflamatória inespecífica e são facilmente correlacionados com os achados ecográficos9. A histologia
revela histiocitose sinusal.
Para além das adenopatias reaccionais, as
adenopatias benignas também ocorrem noutras
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situações como alterações imunitárias, infecções
e qualquer processo que active o sistema retículoendotelial.
Geralmente, os gânglios benignos têm uma
morfologia elíptica, menor eixo inferior a 10 mm,
textura homogénea, contornos bem definidos e
apresentam um hilo central hiperecogénico, que
marca a entrada do pedículo vascular. Esta região
hilar é rodeada por uma zona hipoecogénica, que
corresponde aos tecidos linfáticos corticomedulares.
Os gânglios reactivos benignos são distinguidos pela simetria do centro ecogénico rodeado
por zona hipoecogénica. Ao contrário, os gânglios
metastáticos são hipoecogénicos.
Em caso de dúvida de gânglios metastáticos, a ecografia com Doppler, ao permitir avaliar
os fluxos sanguíneos, ajuda a diferenciá-los dos
gânglios normais, uma vez que a vascularização
destes é feita pelo hilo (Figura 8), ao contrário
das adenopatias em que é típica a vascularização em anel (Figura 9).
Outros critérios que classificam um gânglio
como metastático são: forma arredondada, contornos mal definidos, margens irregulares, estrutura interna heterogénea e tamanho variável
mas geralmente maior que o de um gânglio
reactivo10.
Apesar dos vários critérios usados na avaliação
ganglionar são essencialmente os volumétricos,
ainda que não específicos, os mais utilizados na
distinção entre gânglio normal e adenopatia. No
entanto, é importante reter que mesmo os gânglios
sem critérios dimensionais de adenomegalias
podem ser metastáticos.
Não obstante a forte correlação entre a
detecção de gânglios axilares metastáticos e o
carcinoma da mama, também podem ocorrer
metástases nos gânglios axilares provenientes de
outras neoplasias.
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Figura 8. Gânglio reactivo homegéneo, hipoecogénico, vascularização pelo hilo (setas)
confirmada por Doppler (B)

A

Figura 9. Adenopatia com necrose central (A)
e com vascularização periférica em anel (B).
B
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Por outro lado, existem patologias não malignas
que podem simular o aspecto de um gânglio
maligno, como a tuberculose e outras doenças
granulomatosas.
Pelo exposto, a interpretação dos dados
imagiológicos fornecidos pela ecografia deve ser
meticulosa e associada à clínica, para evitar um
falso positivo, uma vez que este exame não
permite fazer um diagnóstico diferencial seguro.
Se mesmo depois desta análise cuidadosa
permanecerem dúvidas e houver suspeita de
metastização ganglionar, o diagnóstico deve ser
estabelecido por biopsia ou punção aspirativa por
agulha fina, eco-guiada para estudo citológico. Os
gânglios acessíveis para esta última técnica são
os gânglios do nível I, os cervicais e os mamários
internos.
Regra geral, a mamografia não se revela útil
na caracterização destes gânglios, com excepção
dos axilares que são visíveis e podem ser avaliados
em termos dimensionais e morfológicos.
A TC, tal como a ecografia, fornece critérios
morfológicos e não funcionais. Da mesma forma
que naquele exame, pela TC considera-se um
gânglio normal, todo aquele cujas dimensões do
menor eixo forem inferiores a 10 mm, com
contornos regulares, limites bem definidos e com
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B
A

Figura 10. TC – adenopatia cervical com zona hipodensa correspondente a necrose na
imagem histológica (B) (King et al)12

densidade homogénea e uniforme. Os critérios
dimensionais também são pouco sensíveis,
particularmente quando houver invasão microscópica ou envolvimento parcial. No entanto, considera-se adenopatia quando o menor diâmetro for
superior a 10 mm ou se encontrarem alterações
morfológicas ou estruturais como áreas de
necrose que se traduzem por zonas hipodensas
com ou sem anel de realce superior a 3 mm
(Figuras 10)12 .
Não obstante a TC não apresentar vantagens
em relação à ecografia na avaliação dos gânglios
axilares, já mostra superioridade na avaliação dos
gânglios paraesternais e nos mamários internos,
atendendo às limitações inerentes àquele exame
(não propagação dos ultra-sons no osso).
A TC pode ainda determinar a densidade das
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estruturas ganglionares, avaliar a existência de
calcificação e o tipo de realce que sofrem após
contraste intravenoso. Por exemplo, na tuberculose
pode haver realce periférico (em anel). Para além
disso, demonstra com precisão o contorno e limite
dos gânglios, pela ausência de sobreposição e
excelente resolução espacial. A TC caracteriza com
facilidade e precisão as alterações dimensionais
em todos os gânglios torácicos, pelo que se torna
essencial na avaliação da doença ganglionar8.
A RM, apesar de oferecer os mesmos critérios
dimensionais, é por vezes mais sensível na
avaliação da heterogeneidade do gânglio, pela maior
resolução tecidual. As adenopatias traduzem-se
por uma heterogeneidade de sinal. Especificamente,
as áreas de necrose revelam hipossinal em T1,
hipersinal em T2 e ausência de realce em T1 após
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Figura 11. RM - T1 com hipossinal e T2 com hipersinal, respectivamente A e B.
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Na adenopatia tumoral, o pico de realce é mais
tardio e a lavagem do contraste é mais lenta do
que no tecido normal porque neste os fluxos
sanguíneos são mais altos e, por isso, o pico de
realce é mais precoce.

X

contraste intravenoso (Figura 11)12.
A RM, com antena apropriada para estudo da
mama, tem um bom desempenho no estudo da
patologia da glândula em si, ao contrário da TC.
Pode também ter vantagens no estudo das
estruturas ganglionares (nomeadamente, dos
gânglios axilares), pelo facto de não utilizar radiação ionizante nem de necessitar de contraste
intravenoso na diferenciação de vasos e gânglios.
Porém, deve ter-se em conta que é muito mais
oneroso e menos acessível.
Nos anos 80 chegou-se à conclusão que a
utilização de meios de contraste podia melhorar
significativamente a acuidade da RM. Estes
contrastes permitem uma maior capacidade de
detecção e uma melhor caracterização das lesões
(Figura 12).13
O gráfico da Figura 12 mostra as curvas de
intensidade de sinal versus tempo de lavagem após
contraste (quelato de gadolíneo) intravenoso. Com
software apropriado, desenham-se regiões de interesse numa adenopatia e analisa-se ao longo
do tempo a variação da intensidade do sinal, após
a administração do contraste.

Time After Injection [sec]

Figura 12. Curvas de intensidade de sinal vs tempo após
injecção de quelato de gadolíneo num gânglio normal (cabeça
de seta) e metastático (seta).
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Há vários ensaios em curso, com contrastes
específicos para estudo de estruturas ganglionares
em RM, permitindo uma avaliação funcional das
lesões.
O ferumoxtran, óxido de ferro superparamagnético, constituído por pequenas partículas
de ferro (4-6 nm), recobertas por dextrano de baixo
peso molecular tem sido o contraste específico
mais utilizado. As suas nanopartículas têm vindo
a ser usadas para avaliação de infiltração
neoplásica e exigem dois exames com intervalo
de 24-48 horas. Os gânglios linfáticos normais têm
macrófagos ávidos desta substância, captando-a.
Utilizando sequências ponderadas em T2 e T2*
antes e após 24-48 h da administração deste
contraste iv, os gânglios que captam esse
contraste reduzem o sinal em T2 e T2*, enquanto
que esta redução é menor ou não se verifica nos
gânglios neoplásicos. Isto pode ser observado em
gânglios não aumentados de dimensões (Figura
13)14. A sensibilidade e especificidade superam
claramente os parâmetros morfológicos.

Actualmente na área oncológica já se recorre
à fusão de imagens funcional e anatómica PET/
TC obtidas sequencialmente na mesma imagem,
por mostrar um valor adicional nas capacidades
diagnósticas (identificação de pequeno volume de
doença em gânglios não aumentados), na avaliação da resposta ao tratamento e no diagnóstico
de recorrência (porque permite diferenciar doença
residual de alterações após tratamento, como a
fibrose e a necrose).
A vantagem na fusão das duas modalidades
em sistemas híbridos é a localização anatómica
das alterações funcionais7.
A Figura 1414 mostra na imagem A um plano
de TC revelador de neoplasia do pulmão e de
adenopatia axilar e mediastínicas confirmadas na
imagem B, de fusão PET/TC.

X

*

X

*
Figura 13. Contraste específico dos gânglios – ferumoxtran.
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Figura 14. Plano de TC (A) e imagem de fusão de PET/TC (B)
– Recidiva tumoral (+) após lobectomia superior esquerda.
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Desde 2002 que o Serviço de Medicina Nuclear dos H.U.C. tem vindo a executar uma nova
técnica cintigráfica de avaliação de gânglios
axilares em tumores da mama.
Esta técnica consiste na injecção peritumoral
ou periaureolar (se o tumor não for palpável) de
um marcador radioactivo, o nanocol marcado com
tecnécio. Passadas algumas horas, um aparelho
de medição de radioactividade colocado na axila,
avalia a fixação do marcador nos gânglios. Desta
forma, pode detectar-se a existência dos gânglios
que tiverem actividade mas, habitualmente, só o
sentinela (o primeiro gânglio da cadeia ganglionar
que recebe a drenagem linfática vinda do tumor
previamente injectado) é que é submetido a estudo
anatomopatológico. Este método, ao permitir fazer
a ressecção e estudo histológico extemporâneo
do gânglio sentinela, pode evitar o esvaziamento
axilar radical em mulheres com gânglios não
metastizados.

•

•

Apresenta-se como uma técnica bastante
acessível e difundida. Permite caracterizar com
precisão todos os gânglios torácicos, atendendo à sua excelente resolução espacial e
ausência de sobreposição;
A RM também avalia todos os gânglios
torácicos. Porém, comparativamente à TC é
mais onerosa e menos acessível, não resultando nenhuma mais-valia significativa, a não
ser a ausência de radiação ionizante e o não
precisar de contraste intravenoso para
diferenciar gânglios de vasos, como a TC
precisa, por vezes. Permanece grande esperança nos contrastes específicos;
Tendência para a utilização de métodos de
imagens de fusão PET/TC e de imagem
funcional através da RM com nanopartículas
de óxido de ferro.
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RESUMO
Cerca de 50 % dos doentes com carcinoma pulmonar de pequenas células (CPPC) e 25 % com carcinoma
não pequenas células (CPNPC) desenvolvem metástases cerebrais (MC). A sobrevivência mediana destes
doentes, apesar da terapêutica com radioterapia paliativa e corticóides, é inferior a seis meses e a qualidade
de vida má.
Neste artigo é feita uma revisão sobre os benefícios e a toxicidade da irradiação profiláctica craniana (IPC).
De acordo com esta revisão, a IPC deve ser terapêutica standard no CPPC em resposta completa, pois
diminui a ocorrência de MC, aumenta a sobrevida livre de metástases cerebrais, melhora a qualidade de vida
e aumenta a sobrevivência global.
No CPNPC, a IPC diminui o risco de desenvolvimento de metástases cerebrais; são necessários estudos
com maior poder estatístico para provar se também aumenta a sobrevivência global.
A toxicidade neuropsicológica da IPC é aceitável.
Palavras-chave: cancro do pulmão, irradiação craniana profiláctica, ICP, quimioterapia, radioterapia.
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SUMMARY
Fifty percent of small cell lung cancer (SCLC) patients and 25 % of non-small cell lung cancer patients
(NSCLC) develop brain metastasis. Despite palliative treatment with radiation therapy and steroids, median
survival is less than 6 months and quality of life is unsatisfactory.
This paper is a non-systematic review of prophylactic cranial irradiation (PCI).
According to this review, PCI should be the standard treatment for SCLC in complete response because it
decreases the cumulative rate of brain metastasis, increases brain metastasis disease-free survival, improves
quality of life and increases overall survival.
In NSCLC, PCI decreases the risk of developing brain metastasis; clinical studies with stronger statistical
power are needed to prove whether PCI also improves overall survival.
PCI neuropsychological toxicity is acceptable.
Key-words: lung cancer, prophylactic cranial irradiation, PCI, chemotherapy, radiotherapy.

1. INTRODUÇÃO
Com o advento de novas drogas citotóxicas, de
novas técnicas de irradiação e de estratégias de
tratamento mais adequadas nomeadamente na
utilização de terapêuticas concomitantes,
associadas ou não à cirurgia, têm-se obtido melhores taxas de respostas e melhores sobrevidas no
tratamento do cancro do pulmão. Consequentemente, a metastização à distância, adquire maior
relevância, sendo o cérebro um dos locais mais
frequentes de recidiva ou progressão da doença.
As metástases cerebrais (MC) têm efeito
negativo no prognóstico, sobrevida mediana inferior a 6 meses, e a qualidade de vida. A radioterapia
cerebral associada à corticoterapia tem apenas
uma acção paliativa no alívio sintomático.
A irradiação profiláctica craniana (IPC) já foi
largamente estudada no carcinoma pulmonar de
pequenas células (CPPC) em resposta completa
após quimiorradioterapia e mais recentemente no
carcinoma não pequenas células (CPNPC) tratado
com intuito curativo.
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Neste artigo é feita uma revisão sobre os
benefícios e a toxicidade da irradiação profiláctica
craniana .
2. IPC NO CARCINOMA PULMONAR DE
PEQUENAS CÉLULAS
Cerca de 10 % dos doentes com carcinoma
pulmonar de pequenas células apresenta
metástases cerebrais na altura do diagnóstico e
a incidência cumulativa aos dois anos é superior
a 50 %.
Na altura do diagnóstico, é frequente haver
disseminação cerebral oculta. A falência cerebral
após o tratamento inicial da doença, é frequente
e parece estar directamente relacionada com o
controlo local da doença. Este, por sua vez, é
tanto melhor quanto mais adequado o esquema
de tratamento, sendo de primordial importância a
realização de quimiorradioterapia concomitantes
e precoces. Muray do NCIC1 publicou um ensaio
randomizado em que estudou doentes tratados
com quimio (QT) e radioterapia (RT) concomitantes
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e, na avaliação em TAC cerebral pré IPC, registou
18 % de metástases cerebrais nos casos
submetidos a radioterapia precoce e 28 % nos
que a efectuaram tardiamente.
Na década de 70, o cérebro era considerado
um santuário farmacológico onde a metastização
subclínica era protegida das drogas citotóxicas
pela barreira hematoencefálica e foi sugerido que
a IPC poderia prevenir o desenvolvimento de
metástases cerebrais clinicamente evidentes. Os
primeiros estudos revelaram uma diminuição da
taxa de metastização cerebral mas sem aumento
da sobrevida. Posteriormente, alguns estudos
randomizados, dois dos quais resumidos no
Quadro 1, e uma metanálise5 provaram que se
poderia obter prolongamento da sobrevida mas
apenas nos casos de resposta completa ao
tratamento inicial, pois os que apresentavam
doença extracraniana residual morreriam de
doença sistémica.
Na década de 80 os investigadores relataram
possíveis efeitos tóxicos da irradiação craniana
nas funções neuropsicológicas. Subsequente-

mente surgiram estudos com e sem IPC nos
doentes em resposta completa e com avaliação
neuropsicológica.
Arriagada2 publicou um estudo prospectivo com
300 doentes em resposta completa, randomizados
para IPC, 24 Gy em 8 fracções, ou controlo. Os
dois grupos de doentes foram submetidos a
avaliação neuropsicológica e TAC cerebral seriada
pré e pós-radioterapia, aos 6, 18, 30 e 48 meses.
A taxa de metastização cerebral foi de 67 % e
40 % (p < 10-13) e a sobrevivência global aos dois
anos foi de 21,5 % e 29 % (p = .14), respectivamente nos grupos sem e com IPC. Não foram
encontradas diferenças significativas nos dois
braços relativamente a alterações neuropsicológicas ou alterações nas TAC cerebrais.
Passados dois anos, a EORTC3 publicou os
resultados do ensaio fase III, randomizado
multicêntrico, que incluiu 314 doentes, com doença
limitada, em resposta completa após QT e RT
torácica. O estudo teve como objectivos comparar
o aparecimento de MC, a sobrevivência, a função
cognitiva e a qualidade de vida entre dois grupos

Quadro 1
Resultados da irradiação profiláctica craniana nos doentes com carcinoma pulmonar de pequenas
células em remissão completa

% metástases
Autor

n doentes

IPC

Arriagada2

300

24/8

314

vários

987

vários

p

% sobreviventes

Com IPC Sem IPC

Com IPC Sem IPC

Gy/F
1995
Gregor3

(metanálise)

-13

57
67

< 10

54

.00004

30

58,6

< .001

(2 anos)
33,3

29

21,5

(2 anos)

(2 anos)

1997
Aupérin5

40

21

11

(3 anos)

(3 anos)

20,7

15,3

(3 anos)

IPC: irradiação profiláctica craniana; Gy/F: dose total de radiação/n.º de fracções
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de doentes submetidos ou não a IPC. Obteve-se
uma melhoria significativa na sobrevida livre de
metástases cerebrais (HR 0,75) e uma melhoria
não significativa na sobrevida global (HR 0,86).
Houve deterioração da função cognitiva e da
qualidade de vida pós-QT e pré-IPC nos dois
ramos. Registou-se ainda um ligeiro agravamento
da deterioração aos seis e doze meses mas sem
diferenças consistentes nos dois ramos e por isso
não atribuível à IPC. Concluiu-se que a IPC pode
ser realizada com segurança e reduz o risco de
ocorrência de metástases cerebrais.
Ahles, do CALGB4, publicou os resultados dum
estudo randomizado com 295 doentes,
submetidos a quimioterapia intensiva – ACE/PCE
(3 ciclos de adriamicina, ciclofosfamida, etoposido
seguidos de 2 ciclos de cisplatina, ciclofosfamida,
etoposido), com radioterapia torácica concomitante com os 2 ciclos de PCE. A IPC (36 Gy em
18 fracções) foi administrada em simultâneo com
a irradiação torácica e com a segunda parte da
QT. A randomização foi com versus sem varfarina.
Foi feita avaliação da função cognitiva pré
tratamento, após a primeira parte da QT e após a
IPC. Não houve diferenças significativas na avaliação da função cognitiva, nos dois ramos, com ou
sem varfarina. Registou-se uma melhoria da função
cognitiva após ACE provavelmente por aprendizagem. No entanto houve uma degradação significativa da função cognitiva após a IPC concomitante
com a QT e a RT torácica.
Após vários estudos algo controversos, a
metanálise de Aupérin5, publicada em 1999, trouxe
alguma luz a este assunto (Quadro 1). Englobou
sete ensaios clínicos, num total de 987 doentes,
em resposta completa após o tratamento inicial
da doença. Só dois ensaios incluiram avaliação
neuropsicológica. Relativamente à dose total (Gy)
e ao fraccionamento (F) da radioterapia, os
diferentes esquemas estudados (8 Gy/1 F, 24 Gy/
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8 F, 30 Gy/10 F, 36 Gy/18 F, 40 Gy/20 F) não
demonstraram diferenças significativas na
sobrevida global (p = .89) mas permitiram concluir
que, maiores doses de RT levam a um menor risco
de metástases cerebrais (p = .02). Como era de
esperar, a IPC não tem qualquer influência na taxa
de metastização em outros locais ou na recorrência local. A incidência cumulativa de metástases cerebrais aos 3 anos é de 58,6 % sem IPC
e de 33,3 % com IPC, com uma redução no risco
de metástases cerebrais de 25,3 %. A IPC
aumenta a sobrevida livre de doença. O risco
relativo de morte no grupo tratado com IPC,
comparativamente ao grupo sem IPC, foi 0,84
(p = .01), o que corresponde a um aumento de
5,4 % na taxa de sobrevida aos 3 anos (15,3 %
no grupo controlo versus 20,7 % no grupo tratado).
3. IPC NO CARCINOMA PULMONAR NÃO
PEQUENAS CÉLULAS
Nos doentes com carcinoma pulmonar não
pequenas células, a percentagem cumulativa de
metástases cerebrais é de 21 %, 27 % e 15 %
respectivamente nos casos submetidos a cirurgia,
quimiorradioterapia sequencial ou quimiorradioterapia concomitantes. A frequência de MC no carcinoma epidermóide é de cerca de 17 % e nos
adenocarcinomas ou carcinomas de grandes
células é de 30 a 40 %.
A maior parte destes doentes é tratada com
radioterapia cerebral e corticosteróides para alívio
sintomático.
Com a melhoria de resultados no tratamento
da doença torácica e sistémica com a quimiorradioterapia, a metastização cerebral como
primeiro local de falência, torna-se um problema
com maior relevância e surge um interesse
renovado na IPC no CPNPC.
Até à data, foram publicados cinco estudos
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Quadro 2
Resultados da irradiação profiláctica craniana nos doentes com carcinoma pulmonar não
pequenas células

% metástases

p

% sobreviventes

Autor

n doentes

Com IPC

Sem IPC

Cox11
1981

281

0
Adeno

29
Adeno

?
–

Umsawasdi12
1984

97

4

27

.002

??
16
(2 anos)

??
27

Russel13
1991

187

9

19

.10

???
13
(2 anos)

???
21

não randomizados6-10 sobre irradiação profiláctica
craniana no CPNPC. Referiram sobrevidas
medianas de 15 a 32 meses e todos registaram
diminuição da taxa de metástases cerebrais com
a IPC.
Dos três estudos prospectivos randomizados
publicados até hoje, o primeiro ocorreu em 1981,
por Cox11 do grupo VALG (Quadro 2). Incluiu 281
doentes inoperáveis, tratados com radioterapia
torácica como modalidade única, seguida ou não
de IPC (20 Gy/10 fracções). A IPC não teve
impacto na sobrevida global. Não houve uma
redução significativa na taxa de metástases
cerebrais nos carcinomas epidermóides; no
entanto nos adenocarcinomas registou-se uma
taxa de metástases cerebrais de 29 % no ramo
sem IPC e de 0 % no ramo com IPC.
O estudo randomizado do M D Anderson Cancer Center12 incluiu 97 doentes com doença localmente avançada, submetidos a quimiorradioterapia
concomitantes após dois ciclos de quimioterapia
de indução. Os doentes do ramo com IPC
receberam 30 Gy em 10 fracções a todo o crânio.
A IPC reduziu drasticamente a incidência de

Revista GECP 2005; 2: 41-48

Com IPC
–
?

Sem IPC
?
–

metástases cerebrais de 27 % para 4 % comparativamente ao ramo sem IPC (p = .002). No
entanto não teve impacto significativo na sobrevida
global.
Finalmente, a RTOG13 conduziu um estudo que
investigou o papel da IPC em 187 doentes com
tumores irressecáveis ou inoperáveis, com
histologia de adenocarcinomas ou carcinomas de
grandes células. A dose de radioterapia foi de 50
Gy em 25 fracções nos doentes submetidos a
toracotomia e de 60 Gy em 30 fracções nos
restantes. A IPC foi concomitante com a segunda
semana de radioterapia torácica, numa dose de
30 Gy em 10 fracções. Dezanove por cento dos
doentes sem IPC desenvolveu metástases
cerebrais, em comparação com 9 % no ramo com
IPC (p = .10). Não foi registada toxicidade
neurológica significativa nos doentes submetidos
a IPC, mas também não houve diferenças
significativas na sobrevida global devido à alta taxa
de recidiva sistémica extracraniana (81 %) e
torácica (61 %).
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4. CONCLUSÕES
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à quimioterapia e à radioterapia torácica, devem
ser alvo de estudo em futuros ensaios clínicos. A
toxicidade da IPC é aceitável, desde que não seja
efectuada concomitantemente com a quimioterapia.
Relativamente à IPC no carcinoma pulmonar
não pequenas células, há ainda poucos estudos
randomizados nesta área. Todos os trabalhos
publicados referem diminuição do risco de
metastização cerebral. Não conseguiram, no
entanto, provar benefício na sobrevida global.
A IPC no CPNPC é uma área que merece ser
melhor estudada. Os conhecimentos obtidos sobre
IPC no CPPC podem, na sua maioria, ser utilizados
no CPNPC, nomeadamente o esquema de
radioterapia e a sua tolerância. Provavelmente será
investigada em doentes que tenham efectuado o
tratamento primário da doença e que não estejam
em progressão. A experiência prévia no CPPC,
com confirmação da melhoria significativa da
sobrevida global e toxicidade aceitável, após
inclusão dum número significativo de doentes em
ensaios clínicos, irá certamente encorajar os
investigadores para incluírem doentes nos ensaios
randomizados em curso e em ensaios a
desenvolver no CPNPC.
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